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RESUMO 

 

Para se reposicionar socialmente e alterar o quadro de perdas contínuas – de fiéis, 

prestígio e poder –, a Igreja Católica se empenha em criar estratégias de 

reelaboração/reafirmação da memória religiosa e em reposicionar-se socialmente. Exemplo 

disso é a Catedral Metropolitana Cristo Rei, em construção na cidade de Belo Horizonte 

(MG). O megatemplo é apresentado oficialmente como lugar de espiritualidade, encontro, 

prestação de serviços, diálogo que “congrega os diferentes tecendo a unidade na diferença”; 

um “lugar artístico e cidadão”, “resposta às muitas carências estampadas nos cenários das 

sociedades contemporâneas”, conforme publicado no site www.catedralcristoreibh.com.br. 

Para alcançar esses propósitos, a Igreja precisou rever sua relação com os meios de 

comunicação, dando-lhes uma nova dimensão e os tornando ferramentas para divulgação dos 

conteúdos religiosos e outros relacionados à sustentação do projeto da catedral. Com isso, 

procura (re)constituir simbolicamente a união do povo católico, a memória religiosa e a 

identidade ameaçada pelo esquecimento coletivo, pela mobilização religiosa e pela 

privatização da religião. Para conhecer as expectativas, os valores e as perspectivas 

institucionais ligadas ao projeto da catedral, bem como as estratégias traçadas em busca do 

sucesso do empreendimento, foram realizadas análises de entrevistas dos responsáveis pela 

comunicação institucional da Arquidiocese. A análise desse material deu indicadores 

importantes das estratégias de criação de canais de solidariedade e sentimento de comunidade, 

conjugados com as condições contemporâneas de exercício da religiosidade.  

 

Palavras-chave: Catedral Metropolitana Cristo Rei; mídia; tradição; reposicionamento; 

catolicismo.  
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ABSTRACT 

 

To change its social positioning and reverse successive losses of catholics, 

perseverance and power, the Catholic Church has been committed in the creation of strategies 

to re-elaborate and reaffirm its religious memory, seeking to give it meaning nowadays. An 

example of this strategy is the “Cristo Rei” Metropolitan Cathedral, under construction in the 

city of Belo Horizonte – Brazil. The huge temple is officially presented as a place of 

spirituality, encounter, provision of services, dialogue that “congregates different people 

making the unity in the difference”; An “artistic and civic place”, “response to many needs 

emanating from the scenes of contemporary societies”, as published on the official 

website www.catedralcristoreibh.com.br. To achieve these goals, the Church had to review its 

relationship with the media, giving them a new dimension and using themas a tool for 

disseminating religious ideas and other strategies to support the project of Cristo Rei 

Cathedral. With this, Church seeks to symbolically rebuild the union of the Catholic people, 

religious memory, identity threatened by collective forgetfulness, by religious mobilization 

and by the privatization of religion. In order to know the expectations, values and institutional 

perspectives related to the project of the cathedral, as well as the strategies traced to achieve 

the success of this plan, interviews with the people responsible for this institutional 

communication of the Archdiocese were analyzed and this material indicated that the 

construction of the huge temple integrates strategies to create channels of solidarity and 

community feeling, coupled with contemporary conditions of religious practice. 

 

Keywords: Cristo Rei Metropolitan Cathedral; media; tradition; repositioning; catholicism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 No contexto social contemporâneo, a Igreja Católica se vê em meio a uma crise, 

marcada, sobretudo, pela perda constante de fiéis. No Brasil, informações do IBGE
1
 mostram 

que a tendência à diminuição da declaração de crença católica é nítida, conforme os 

percentuais seguintes: 91,1% em 1970, 89,2% em 1980, 83,3% em 1990, 73,6% em 2000 e 

64,6% em 2010. Nessa perspectiva, a Igreja Católica lida com as projeções de um empate 

técnico em 2030 com o grupo dos chamados neopentecostais
2
. 

Apesar desse quadro, em nosso país o catolicismo configura-se como um fenômeno 

histórico duradouro que está inscrito de forma marcante na cultura nacional. Mas as questões 

presentes enfrentadas pelas tradições religiosas – dissolvidas e reconstruídas ao mesmo tempo 

nas chamadas sociedades “pós-tradicionais” – distanciam essa religião do lugar ocupado em 

tempos passados e impelem seus representantes a fazer projeções de dias melhores e construir 

estratégias que possam reanimar a memória católica e dar sentidos renovados a essa religião 

para os fiéis contemporâneos. 

 Exemplo disso ocorre em Belo Horizonte (MG), polo da terceira mais populosa região 

metropolitana do Brasil, onde está sendo construída a Catedral Metropolitana Cristo Rei, cujo 

projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer
3
 previu capacidade para 20 mil pessoas. O 

“megatemplo”, segundo consta no site da Catedral
4
, é descrito como lugar da espiritualidade, 

do encontro, da prestação de serviços, do diálogo que “congrega os diferentes tecendo a 

unidade na diferença”, “lugar artístico e cidadão” e “resposta às muitas carências estampadas 

nos cenários das sociedades contemporâneas” (CATEDRAL CRISTO REI BH, 2016, n.p.). 

 Essas funções atribuídas ao templo se justificam com base no que a Igreja julga serem 

as demandas dos fiéis na atualidade. A destinação como “local de encontro e congregação” se 

destaca, uma vez que se pretende reconstituir uma memória social. Para tanto, a igreja se 

conscientizou de que esse empreendimento não pode abrir mão das novas tecnologias de 

comunicação, do marketing e do trabalho especializado na área, considerada estratégica em 

todas as organizações. Percebe-se que as mensagens que veiculam os valores, objetivos e 

                                                 
1
 Características religiosas da população brasileira aferidas no último Censo, em 2010 (IBGE, 2010). 

2
 Ver Teixeira (2011). 

3
 Oscar Niemeyer (1907-2012), arquiteto brasileiro reconhecido mundialmente, possui mais de 600 projetos de 

sua autoria em todo o mundo, dentre os quais edifícios na cidade de Brasília, capital do Brasil, o conjunto 

arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), tendo participado também como integrante do grupo de 

arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. É um dos maiores representantes da 

arquitetura moderna da história (ASSUMPÇÃO, 2014, p. 23). 
4
 Diversas pequenas citações entre aspas, no decorrer desta dissertação, foram retiradas do site oficial da 

Catedral: www.catedralcristoreibh.com.br. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sede_da_Organização_das_Nações_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
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ações que norteiam a igreja local têm sido registrados em suporte digital e divulgados no site 

da catedral, assinadas pelo arcebispo metropolitano, líder do projeto, dom Walmor Oliveira de 

Azevedo, bem como outros informativos produzidos pela sua Assessoria de Comunicação. De 

acordo com o discurso oficial, esses valores estão relacionados “ao diálogo, ao encontro, à 

participação, à diversidade e à cidadania” e serão estimulados, compartilhados e praticados 

por meio das diversas ações pretendidas com a construção da catedral.  

 Como principal projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte, símbolo regional do 

reavivamento do catolicismo, propõe-se a funcionar como espaço oportuno para recriar meios 

de reinvenção da tradição enfraquecida, conjugando universos normativos da Igreja e os da 

cultura contemporânea da autonomia individual. A disponibilização de infraestrutura 

condizente com o projeto, especialmente aquela que se refere às formas digitais de mediação 

comunicacional, não só para fins de visibilidade institucional, armazenamento e difusão da 

mensagem religiosa, mas também como forma de compreensão de uma nova cultura que 

marca, em princípio, um tipo de movimentação da Igreja percebida em relação às ações dos 

pentecostais, denominação que faz uso dessas ferramentas há muito tempo. O desafio não se 

limita, pois, ao uso das ferramentas digitais, mas, sobretudo, à necessidade de inserção 

cultural nos tempos da internet. A rede, vista pela Igreja, até recentemente, com desconfiança, 

hoje está acolhida oficialmente. 

 Dado o exposto, no contexto atual de reforço das estruturas de plausibilidade
5
 da 

religião católica, este trabalho volta-se para as estratégias contemporâneas de 

reposicionamento dessa tradição, no âmbito da Arquidiocese de Belo Horizonte. Entende-se 

aqui por estratégias as ações, os planos e as alternativas, de caráter ofensivo ou defensivo, 

elaboradas com o objetivo de preparar a organização eclesiástica para enfrentar o futuro, com 

a utilização das competências, qualificações e recursos internos de que dispõe, de modo 

sistematizado e objetivo (MAINARDES, FERREIRA e TONTINI, 2009).  

A pesquisa procurou responder à seguinte questão: considerando a construção da 

catedral Cristo Rei como estratégia de reposicionamento da Igreja, que ações foram 

consideradas capazes de se contrapor à individualização e de constituir espaços de comunhão 

e coletividade, na percepção de líderes eclesiásticos e especialistas em comunicação, 

                                                 
5 Por estruturas de plausibilidade pode se entender a base social específica e os processos sociais exigidos para a 

conservação da subjetividade. “Só é possível o indivíduo manter a sua autoidentificação como pessoa de 

importância num meio que confirme esta identidade; uma pessoa só pode manter a sua fé católica se conservar 

uma relação significativa com a comunidade católica, e assim por diante. A interrupção do diálogo significativo 

com os mediadores das respectivas estruturas de plausibilidade ameaça as realidades subjetivas em questão.” 

(BERGER e LUCKMAN, 2000, p. 161). 
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responsáveis pela criação de uma nova imagem da Igreja?         

        Dentre as ações, aquelas relacionadas à comunicação social e seus aparatos técnicos, a 

mídia, se impuseram, em razão de sua transversalidade sociocultural e do êxito alcançado 

pelas igrejas pentecostais, que contou, provavelmente, com a relutância da Igreja Católica em 

usá-la plenamente. Outra concessão refere-se ao marketing, que passou a ocupar lugar de 

destaque nas organizações eclesiásticas, assim como acontece em organizações não religiosas, 

avaliando cenários futuros, propondo e executando ações que se relacionam à construção de 

novas percepções sobre a religião católica e ao seu reposicionamento social. É necessário 

observar que tais ações criam riscos de afastar ainda mais os fiéis, ao invés de atraí-los para a 

Igreja. Isso pode ocorrer na medida em que, com a sua adoção, a igreja torna-se semelhante à 

concorrência e não uma alternativa a ela. 

 Pode-se dizer que as ações midiáticas executadas por profissionais tecnicamente 

capacitados têm sido usadas com maior intensidade pela Igreja para a obtenção de êxito 

nesses objetivos. O papa Francisco, em mensagem para a Jornada das Comunicações Sociais 

(2014), louvou a internet e convidou os católicos a fazerem uso dela: “Não tenham medo de 

serem cidadãos do mundo digital”, a internet “é um dom de Deus”, foram palavras ditas pelo 

líder católico (ESTADÃO, 2014). A mensagem foi intitulada “Comunicação ao serviço de 

uma autêntica cultura do encontro” e deu ênfase ao potencial da rede para promover encontros 

e solidariedade entre as pessoas. O site oficial da catedral tem despontado como um dos 

“espaços privilegiados para se estabelecer o indispensável diálogo” com a população, 

conforme publicou dom Walmor Oliveira de Azevedo, no site da catedral (AZEVEDO, 2013, 

n.p.).  

 A participação da Igreja nesse diálogo conta com o suporte do site, no qual se 

publicam textos institucionais e autorais, especialmente do arcebispo metropolitano, que dão 

indicações sobre as ações julgadas promissoras pela Igreja e, por isso, foram utilizados como 

material de análise. As entrevistas semiestruturadas feitas com profissionais da 

comunicação/gestores que trabalham para a Igreja se destinaram a verificar como se dão os 

processos de implementação de ações divulgadas na mídia, se propósitos institucionais são 

concretizados e que valores são ressaltados como justificativa para a construção da Catedral 

Cristo Rei. Assim, as entrevistas ajudaram a compreender como a instituição católica, em 

Belo Horizonte, se situa no mundo contemporâneo, o que faz para conseguir se reafirmar 

socialmente e como se dá o uso novos recursos para atender às demandas de uma nova era, a 

da internet – como disse o papa Bento XVI (2005-2013), em 2010 (ARQUIDIOCESE DE 
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BELO HORIZONTE, 2017). 

 Deve-se observar que o tema tratado na pesquisa se inscreve no quadro temático dos 

Estudos Culturais, especificamente no que diz respeito à compreensão da dinâmica dos 

processos culturais contemporâneos. De acordo com Hall (2003), a cultura, da qual a religião 

não se separa, é uma prática em (re)elaboração permanente, uma produção incessante que 

 
[...] tem sua matéria-prima, seus recursos, seu “trabalho produtivo”. Depende 

de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo em mutação” e de um 

conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse “desvio pelo meio de seus 

passados” faz é nos capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós 

mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão 

do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas 

tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma 

acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação 

cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. 

(HALL, 2003, p. 43, grifos do autor). 

 

 

 Destradicionalização, desinstitucionalização e midiatização foram os processos 

socioculturais considerados para contextualizar o tema dessa dissertação. No projeto da 

catedral Cristo Rei, que pretende promover a “cultura do encontro” e fazer sentido para os 

indivíduos contemporâneos, destaca-se a midiatização. A Igreja não pode prescindir das 

formas técnicas de mediação comunicacional, cuja centralidade e potencialidades interativas 

as transformaram em tema constante das reflexões das lideranças católicas. Segundo 

avaliação do antecessor do papa Francisco, Bento XVI,  

 

A comunicação, os seus lugares e os seus instrumentos permitiram um 

alargamento de horizontes para muitas pessoas. Isto é um dom de Deus, e 

também uma grande responsabilidade. Gosto de definir este poder da 

comunicação como “proximidade”. [...] Num mundo dividido, fragmentado, 

polarizado, comunicar com misericórdia significa contribuir para a boa, livre 

e solidária proximidade entre os filhos de Deus e irmãos em humanidade. 

Remarcados por circunstâncias tão complexas, muitos dos nossos 

contemporâneos são incapazes de discernir os valores verdadeiramente 

permanentes e de os harmonizar (sic) com os novamente descobertos 

(VATICANO, 2013b, n.p., grifo do autor). 
 

 

 A dissertação que se apresenta foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro, com 

base em pesquisa bibliográfica, foram considerados três processos culturais importantes para 

contextualizar o tema central da investigação. No segundo, o catolicismo no Brasil e suas 

relações com os mesmos processos foram os temas de reflexão, tomando-se duas iniciativas 

concretas de reposicionamento do catolicismo, as CEBs e a RCC, de modo a evidenciar as 
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razões e resultados de sua criação. Ainda neste capítulo foi discutido o papel da mídia na 

história e na dinâmica do catolicismo. No capítulo 3, tratou-se do projeto da Catedral Cristo 

Rei e sua história e objetivos oficiais. Já o quarto e último capítulo direcionou-se para as 

ações adotadas pela Igreja. Para conhecer melhor essas ações foram entrevistados os líderes 

eclesiásticos e os especialistas em comunicação envolvidos no projeto. 
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CAPÍTULO 1 – Processos culturais contemporâneos e tradição católica 

 

          Para situar a crise vivida pelo catolicismo e a necessidade de se reposicionar, alguns 

processos culturais mais gerais serão considerados em função da maneira como afetaram as 

religiões tradicionais. Em correspondência com os objetivos da construção da Catedral Cristo 

Rei – o reavivamento e a ressignificação da “tradição católica”, bem como o “fortalecimento 

dos vínculos” entre a Igreja e os fiéis –, os processos de “destradicionalização, 

desinstitucionalização e midiatização” se mostram importantes para a contextualização desses 

propósitos, conforme se segue. 

 

1.1 Destradicionalização e desinstitucionalização 

 

 Recorrendo a Giddens (1999), em seus estudos sobre a modernidade reflexiva, a 

tradição se refere a uma orientação para o passado  

 
[...] de tal forma que o passado tem uma pesada influência ou, mais 

precisamente, é constituído para ter uma pesada influência sobre o presente 

[...] a tradição também diz respeito ao futuro, pois as práticas estabelecidas 

são utilizadas como uma maneira de se organizar o futuro (GIDDENS, 1999, 

p. 80).  

 

Para que a tradição exista, a repetição cotidiana das condutas é exigida como garantia de 

existência do mundo que conhecemos e no qual nos sentimos seguros e “protegidos” contra 

modos estranhos de ser. Assim, uma religião tradicional é aquela em que as crenças e práticas 

são organizadas, sobretudo, com base no passado, para que sua existência mantenha valores 

originais, em contraposição aos modos de vida estranhos ou alternativos.  

 Fruto da modernidade, o processo de destradicionalização refere-se à ocorrência de 

forças que liberam os indivíduos das ancoragens em tradições fortes, como no caso de 

algumas religiões. Institucionalizadas e amparadas por essas tradições, essas religiões 

encontram dificuldades de reprodução de sua memória, já que os indivíduos modernos têm à 

sua disposição muitas outras referências simbólicas, tradicionais ou não, podendo escolher 

aquela que melhor se adeque às suas necessidades. Nessa situação, as instituições religiosas 

tradicionais precisam reposicionar-se constantemente para a manutenção de sua 

plausibilidade, como no caso da Igreja Católica.  

 Nos templos católicos, observam-se a baixa frequência de fiéis (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEORGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) e a insuficiência de vocações 
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para o sacerdócio, sem falar das acusações de omissão do Vaticano em casos de padres 

pedófilos. Católicos de todo o mundo não se sentem mais obrigados a seguirem as normas da 

sua Igreja e fazem seu percurso sem se importarem com grande parte das orientações vindas 

de Roma. Desmoralização e indiferença qualificam as atitudes dos indivíduos diante da Igreja 

hoje, que encontra grandes dificuldades de se inserir na cultura moderno-contemporânea, 

particularmente no que tange aos assuntos ligados à moral e aos costumes. O posicionamento 

institucional católico diante de temas como o aborto, o celibato clerical, a castidade e a 

sexualidade tornou-se algo destituído de sentido para muitas pessoas.  

 Com o fim do monopólio religioso da Igreja Católica e a intensificação do pluralismo 

e da globalização, as fontes do sagrado se diversificaram. Isso provocou impactos nas 

condutas individuais e nas organizações, à medida que expôs publicamente alternativas para a 

religião, criando oportunidades de questionamento e de construção, pelos indivíduos, de suas 

próprias crenças, não necessariamente orientados pela tradição. As organizações foram 

impelidas a se adaptar a uma nova dinâmica, na qual se instaurou a disputa entre agências 

religiosas e laicas pela adesão dos sujeitos. 

 Houve, no entanto, grandes dificuldades para a legitimação do catolicismo, universal 

por definição, à medida que se deparava frequentemente com a diversidade, paradoxalmente 

reforçada pela globalização: esta, ao mesmo tempo em que expandia a “mundialização” da 

cultura, coincidindo com o projeto translocal da Igreja Católica, reforçava as múltiplas 

expressões das localidades. Lidar com um projeto baseado na universalidade e, ao mesmo 

tempo, criar ancoragem na diversidade das culturas, colocou um enorme desafio institucional 

para a Igreja.    

Historicamente, as incursões do catolicismo nas culturas locais originaram tensões, 

conflitos e hibridismos e mostraram que, na prática, frequentemente, a Igreja teve dificuldades 

em sua ação pastoral, diante da diversidade cultural e da subjetividade dos indivíduos, 

limitando as possibilidades de promover conciliação entre o local e o global. Isso não impediu 

a ocorrência de apropriações locais da religião romana, mas, ao mesmo tempo, levou 

contingente expressivo de pessoas a buscar outras formas de “adesão simbólica” disponíveis, 

a ressignificar as tradições religiosas, tornando-as mais conectadas à sua realidade.  

          Esse é, em linhas gerais, o cenário das chamadas “sociedades pós-tradicionais”, aquelas 

nas quais a tradição é desfeita e refeita constantemente e que demandam dos indivíduos o uso 

mais intenso da capacidade de monitorar sua própria conduta e de refletir sobre suas 

condições sociais e existenciais por meio de informações renovadas. Essa capacidade, 
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chamada de “reflexividade” (GIDDENS, 1995), tirou da tradição e de suas representações 

institucionais o status de fontes principais de respostas às necessidades contemporâneas. A 

disponibilidade de conteúdos simbólicos estimulou novas experiências e adesões e desobrigou 

a observância de preceitos tradicionais, cujo acesso dependia da mediação institucional. 

Enfim, afirmaram-se a “destradicionalização” e a “desinstitucionalização” religiosas.  

 Diante das múltiplas ofertas de bens simbólicos no ambiente pós-tradicional, 

indivíduos repensam suas escolhas e criticam a dinâmica da tradição, afirmando novas 

crenças ou expressões não necessariamente ligadas ao passado. A autonomia individual 

provoca crise na transmissão da tradição religiosa e o reforço da “destradicionalização”, bem 

como dispensa ou reduz a necessidade de fortes vínculos institucionais, ocasionando a 

“desinstitucionalização”. 

 Esses processos, ao fragilizar as forças comunitárias ancoradas no passado, estimulam 

a fragmentação e a pluralização da memória coletiva, constituindo várias pequenas memórias. 

As crenças tradicionais não desaparecem, mas não mais se submetem ao controle das igrejas. 

Os sujeitos passam a atribuírem novos significados às crenças e práticas desse tipo que 

 

[...] se afastam, geralmente, de sua definição doutrinal. Elas são triadas, 

remanejadas e, geralmente, livremente combinadas a temas emprestados de 

outras religiões ou de correntes de pensamento de caráter místico ou 

esotérico (HÉRVIEU-LÉGER, 2005, p. 41). 
 

A descrição acima faz parte de um processo estudado por Hervieu-Léger (2003; 2005), 

interessada no catolicismo, particularmente na sua feição francesa. Ela identificou quatro 

etapas do desenvolvimento dessa religião: (a) inicialmente, a Igreja foi regida por sua tradição 

e pela aceitação do seu magistério como referência de ação; b) a partir dos anos de 1960, um 

movimento comunitário surge como crítica à Igreja como instituição que foi se desvinculando 

de suas origens e do povo, o que deu origem às propostas de volta às “comunidades de 

dimensão humana”, a exemplo das  “comunidades de base” no Brasil; c) mais tarde, os 

católicos passaram a valorizar e buscar o testemunho do outro, daquele que se destacasse em 

função de convicção e prática religiosa “verdadeiras”; d) para finalizar, o indivíduo passou a 

procurar em si mesmo a autenticação de sua fé e de suas práticas religiosas.  

Nesse trajeto percorrido pela Igreja, a mídia veio se constituindo como elemento 

transversal, divulgando mensagens, modelos de experiência religiosa ou não e exaltando 

figuras exemplares, muitas vezes de caráter profano, leigo e/ou mundano, em praticamente 

todas as esferas da vida social.  

A Igreja utilizou os meios de comunicação com cautela, e o relacionamento com os 
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meios de comunicação, a partir do surgimento da imprensa, foi marcado pelo confronto, pela 

censura e pela repressão aos meios e mensagens laicas publicadas; pelo uso parcimonioso 

desses meios para divulgação de conteúdo religioso; e pela declarada necessidade de se 

apropriar da mídia para se adaptar ao mundo moderno (VATICANO, 2009). 

A análise de Hervieu-Léger (2005a) sobre os caminhos gerais percorridos pelo 

catolicismo serviu de referência às considerações do padre Alberto Antoniazzi
6
 ao tratar das 

tendências do catolicismo brasileiro. Em reflexão sobre a situação da Igreja contemporânea, 

questionou sua estrutura paroquial, vista como inadequada às condições majoritariamente 

urbanas do mundo atual, e indicou a necessidade de adaptação e reposicionamento. Para o 

teólogo, a paróquia 

 

[...] não é mais aquela realidade relativamente isolada e auto-suficiente, que 

até há pouco existia no meio rural e nas pequenas cidades [...]. Quanto mais 

urbana e moderna for a realidade, tanto mais devemos modernizar a nossa 

estrutura intermediária, desenvolvendo atividades pastorais de nível urbano, 

que completem e reforcem o trabalho pastoral das paróquias (ex.: toda a área 

dos meios de comunicação deveria ser pensada em nível diocesano ou inter-

diocesano). Em termos gerais, devemos nos questionar se a metrópole pode 

ser o ambiente da “rede de comunidades” ou se deveria ser pensada e 

trabalhada com uma grande rede de comunicação, na qual o fiel católico tem 

múltiplas possibilidades de comunicar com a palavra e a vida da Igreja (pela 

TV, pelo rádio, pelos impressos, pela leitura da Bíblia e dos grandes textos 

cristãos, pelos CDs e outros subsídios para a música e a oração, pela 

participação na assembleia dominical e nos grupos – de oração, de reflexão, 

de evangelização –, pelo desempenho de tarefas pastorais, permanentes ou 

ocasionais...) (ANTONIAZZI, 2013, n.p., grifo do autor). 
 

 Antoniazzi (2006) coloca ainda a necessidade de um questionamento mais radical do 

pensamento teológico-pastoral que valoriza o conceito de “comunidade”, ligado à 

territorialidade, por considerá-lo também inadequado ao mundo urbano. Neste mundo, as 

transformações nas tecnologias de produção, na comunicação e no consumo fazem com que 

as pessoas se desvinculem de seus territórios simbólicos e geográficos de origem. Segundo 

esses preceitos, saída para a Igreja se revigorar seria se esforçar para entender, no contexto 

contemporâneo, a lógica com que os indivíduos buscam e vivem sua experiência religiosa e as 

maneiras pelas quais eles constroem sua própria identidade. Para que essa compreensão 

ocorra, é imprescindível levar em consideração o papel da mídia na construção dessas 

experiências. 

1.2 Midiatização e tradição religiosa 

 

                                                 
6
 1937-2005. Intelectual católico, teólogo e professor que exerceu o cargo de assessor especial da CNBB. 
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 Quando pensamos sobre interações sociais contemporâneas, não há como prescindir do 

papel da mídia que, como já foi referido, é um elemento transversal na sociedade pós-

tradicional, perpassando praticamente todos os fenômenos socioculturais. A mídia, entendida 

como o conjunto dos meios técnicos de comunicação de massa, veio se tornando cada vez 

mais presente na organização dos processos interativos dessa sociedade e servindo como 

referência privilegiada para a formação e circulação de valores individuais e coletivos. Deste 

modo, não é de se estranhar que as religiões sejam afetadas pela presença ostensiva dos meios 

de comunicação.  

 No Brasil, a utilização intensiva dos meios de comunicação pelas igrejas evangélicas 

(pentecostais e neopentecostais), tendo como líder a IURD, obrigou os líderes católicos a 

refletirem com mais cuidado no sentido de incrementar seu uso. Diante do avanço pentecostal 

no campo das comunicações, a Igreja Católica no Brasil, que desde a década de 1950 

privilegiava o rádio, passou a trabalhar na implantação de seu próprio canal de TV. 

Declaração dada em 1997 pelo arcebispo emérito de Belo Horizonte (MG) e membro do 

Pontifício Conselho para Comunicação Social, dom Serafim Fernandes de Araújo, à Agência 

Estado, afirmava que, “por falta de comunicação competente, a Igreja Católica ‘está 

perdendo’ muita gente para outras religiões” (MARQUES, 1995, p. 8). 

 Em sua história, a Igreja Católica usou as técnicas de informação e comunicação a 

serviço da divulgação da religião e da manutenção do monopólio religioso, não sem 

questionar as consequências desse uso. A partir da criação da imprensa, no século XV, 

aumentam as preocupações eclesiásticas com a manutenção do controle da produção cultural. 

Isso contribuiu para o desenvolvimento dos processos industriais de comunicação, à medida 

que a Igreja passa a desenvolver competência técnica na produção de bens simbólicos. A 

reprodução de textos e imagens da iconografia católica, por exemplo, foi decisiva na 

formatação do imaginário católico, na passagem dos séculos XIX a XX (LAGRÉE, 2002). As 

gravuras e textos representando a história da Igreja e de seus santos, os catecismos ilustrados, 

a fotografia e as projeções de filmes tornaram-se essenciais ao trabalho de difusão da 

mensagem religiosa, a partir do final do século XIX, bem como ao enfrentamento do 

protestantismo que ameaçava sua hegemonia. 

 Deste modo, enquanto foi detentora do monopólio dos assuntos ligados ao sagrado, a 

mesma Igreja que usava os meios de comunicação a serviço de sua apologética, 

institucionalizou a censura a conteúdos simbólicos ameaçadores de sua posição. Com o 

Concílio Vaticano II (1962-1965), uma posição oficial declaradamente aberta sobre o uso dos 
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meios de comunicação pela Igreja expôs o direito e a obrigação de empregá-los para a 

evangelização e encontrou grande oposição interna. 

 Após um período de silenciamento sobre o tema da comunicação social (PUNTEL, 

2013), com a concorrência religiosa acirrada e a pouca atratividade social, a Igreja Católica 

passa a atribuir funções positivas aos meios de comunicação, afirmando oficialmente, por 

meio do seu Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, que uma atitude de pura 

censura à mídia e seus produtos não seria mais aceitável.  

A ambivalência dos efeitos do uso da mídia em condições modernas foi intensificada. 

As vantagens de atingir rapidamente públicos amplos e variados, independentemente da 

presença física no(s) local(is) de produção/emissão das mensagens, passíveis de reprodução 

fora da época em que foram produzidas, são inegáveis. No entanto, no contexto globalizado, 

em que a experiência social tende a ser desprovida de “raízes”, isso pode desencadear 

mudanças sensíveis nos contextos locais dessa experiência e aprofundar o desenraizamento, 

incidindo sobre sistemas religiosos tradicionais. A disponibilização pela mídia de múltiplos 

conteúdos viabiliza o conhecimento e legitimação destes, bem como a aquisição de 

parâmetros para avaliar as tradições, “agora abertas à interrogação ou ao discurso” 

(GIDDENS, 1995, p. 13 e 99) e obrigadas a se reinventar e se justificar também.  

 O processo de (re)elaboração da “tradição” se dá por meio de “seleção”, realizada por 

grupos em disputa, os quais mantém determinados significados e práticas, enquanto outros 

são negligenciados e excluídos (WILLIAMS, 2011,  p. 54). Deste modo, na sociedade pós-

tradicional, as tradições não foram extintas, mas o seu caráter de “invenção” foi exposto.  

            Hobsbawm e Ranger (1997, p. 13) refere ao caráter adaptativo das tradições do 

seguinte modo:  

 

Houve adaptação quando foi necessário conservar velhos costumes em 

condições novas ou usar velhos modelos para novos fins. Instituições 

antigas, com funções estabelecidas, referências ao passado e linguagens e 

práticas rituais podem sentir necessidade de fazer tal adaptação. 

 

A referência ao passado pode ser hoje um recurso, um diferencial para fazer parecer 

que um conjunto de práticas possui eficácia por estar ancorado a uma tradição; na verdade, no 

mundo pós-tradicional, as tradições se transformam em sistemas sociais desencaixados e 

dinâmicos.  

Os efeitos da mídia sobre a tradição religiosa suscitaram, muitas vezes, atitudes de 

resistência, preocupação, tensão e suspeita (SANCHIS, 2001b) por parte dos católicos. O 

crescente pluralismo religioso divulgado pela mídia instaurou uma situação de “dissonância 
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cognitiva”, à medida que desestabilizou as “autoevidências das ordens de sentido” e fez com 

que nenhuma perspectiva religiosa conseguisse mais firmar-se como única e inquestionável.  

Na contemporaneidade, os modos de viver as religiões foram “repensados no 

contexto de uma sociedade em que as atividades cotidianas, de relacionamentos familiares a 

questões profissionais, acontecem em um ambiente digital e fora dele” (MARTINO, 2016, p. 

34). Além da mediação de cultos e práticas, como, por exemplo, a transmissão televisiva de 

um culto religioso, mantendo-se as práticas litúrgicas, pode ocorrer que o próprio culto 

religioso seja planejado e adaptado para se adequar ao estilo dos programas de televisão ou 

que lideranças religiosas adotem práticas semelhantes às de figuras midiáticas. Esse é o ponto 

que define o processo de “midiatização”, ou seja, “a adequação das práticas institucionais 

aplicadas às lógicas de produção midiática, bem como dos fiéis e de suas práticas, ao 

ambiente midiático” (MARTINO, 2016, p. 37). Significa, sobretudo, a criação de estratégias 

de produção e emissão da mensagem religiosa, a partir de um modelo baseado no formato das 

mídias eletrônicas ou digitais, ou a forte presença das produções religiosas midiáticas no 

mercado de bens simbólicos (BARBOSA, 2011). Deste modo, do processo de midiatização da 

religião se originaram novas formas de vivência religiosa que, por sua vez, influenciaram a 

atuação das instituições confessionais e comunicacionais. 

A midiatização incide no status dos “guardiões da tradição
7
”, quando o acesso aos 

conteúdos midiáticos se choca com preceitos religiosos tradicionais e os torna irrelevantes.  

Por outro lado, os meios de comunicação ajudam a manter viva a tradição, mesmo que 

reelaborada, presentificando o passado “modificado” de determinadas realidades 

socioculturais. Essa possibilidade, de acordo com Thompson (2011), sustenta o 

desenraizamento das tradições, mantendo-se a chance de serem cultivadas sob novas formas, 

em outros contextos interativos, com o auxílio da tecnologia.  

Mesmo transformadas, as tradições ainda desempenham um papel importante no 

cotidiano dos indivíduos, o que, muitas vezes, só é possível com o auxílio dos meios técnicos 

de comunicação. No entanto, Martín-Barbero e Rey (2005, p. 58-59, grifos dos autores) 

relativizam as vantagens da tradição desenraizada, ao lembrar que  

                                                 
7
 De acordo com Giddens (1995), a tradição conta com rituais que a revitalizam no presente; envolve a “verdade 

formular”, que a qualifica como sagrada, tornando os seus aspectos centrais “intocáveis”. Apenas alguns 

“guardiões” – idosos, curandeiros, mágicos ou funcionários religiosos, por exemplo – podem acessá-la. Eles têm 

muita importância no contexto da tradição “porque eles são os agentes, os mediadores essenciais de seus poderes 

causais”. Lidam com os mistérios, mas suas habilidades de arcanos provêm mais de seu envolvimento com o 

poder causal da tradição do que do seu domínio de qualquer segredo ou conhecimento esotérico (GIDDENS, 

1995, p. 83). 
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não é possível habitar o mundo sem algum tipo de ancoragem territorial, de 

inserção no local, já que é no lugar, no território, que se desenrolam a 

corporeidade da vida cotidiana e a temporalidade – a história – da ação 

coletiva, base da heterogeneidade humana e da reciprocidade, característica 

fundadora da comunicação humana, pois, mesmo atravessado pelas redes do 

global, o lugar segue feito do tecido das proximidades e das solidariedades. 

Isso exige que se esclareça que o sentido do local não é unívoco. Um é 

aquele que resulta da fragmentação produzida pela deslocalização que o 

global acarreta, e outro é a revalorização do local como âmbito onde se 

resiste (e se completa) a globalização, sua auto-revalorização como direito à 

autogestão e à memória própria, ambos ligados à capacidade de construir 

relatos e imagens de identidade. 

 

A revalorização do local pode integrar estratégias estabelecidas para revigorar a 

religião e “construir relatos e imagens de identidade” a ela ligados, como no texto de Martín-

Barbero e Rey (2005), apoiados por uma estrutura física dotada de infraestrutura de 

comunicação mediada, para criar “uma nova ancoragem da tradição” (THOMPSON, 2011). 

Outra vantagem da mídia é a possibilidade de fixação de conteúdos simbólicos em 

substratos materiais, o que dispensa em grande parte a necessidade de reconstituição 

presencial/prática de rituais, valores e crenças, e muitos deles, inclusive, devem sua existência 

aos veículos da mídia. Para Thompson (2011), essa dependência das formas mediadas de 

comunicação faz, em geral, aumentar a despersonalização da tradição. As autoridades 

eclesiásticas, por exemplo, vão se distanciando dos indivíduos nos contextos práticos da vida 

cotidiana, apesar das tentativas de “re-personalização” pelos meios eletrônicos/digitais (a TV 

e a internet, sobretudo).  

 É preciso lembrar que não é prudente pensar o processo de significação dos conteúdos 

simbólicos midiáticos em termos de linearidade, como provavelmente gostariam muitos dos 

líderes religiosos mais tradicionais, de acordo com o que afirmam Hall (2003), Thompson 

(2011), Sodré (2008) e outros estudiosos da cultura. Raslan Filho (2010) observa que, em 

lugar de afirmar a total ausência de significação por parte do receptor das mensagens 

midiáticas ou o controle total dos significados que os emissores procuram disseminar, deve-se 

aprimorar a capacidade de decifrar as formas pelas quais se dá a naturalização dos discursos. 

Em outras palavras, entender como se dá o “controle social exercido pelas instituições 

produtoras de conteúdos simbólicos”.  

De todo modo, hoje, com o uso dos meios técnicos de comunicação, as organizações 

religiosas participam de um processo dinâmico de produção, reprodução modificada ou 

reinvenção dos conteúdos de seu interesse. Eles disputam um lugar na esfera pública, criando 

audiências, interferindo nas subjetividades e nas políticas públicas, dentre outras 
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possibilidades. Diferentemente do que acontecia em um contexto tradicional, essa produção 

não é estática nem feita para um público que acata passivamente orientações religiosas de 

instituições que concebem a tradição como um conjunto de referências que está guardada no 

passado e assim deve permanecer.  
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CAPÍTULO 2 – Catolicismo contemporâneo e recatolização social  

 

 Reconquistar o espaço perdido é uma missão complexa para o catolicismo 

contemporâneo, e as razões dessa situação são diversas. Em 2011, reportagem publicada na 

revista IstoÉ (CARDOSO, 2011) sobre os motivos da queda do status do catolicismo entre os 

brasileiros, um colegiado de profissionais da religião, “gente que pensa a Igreja”, de acordo 

do texto, apontou os principais, sem apresentar novidades: a) a insistência da Igreja em 

direção à romanização, buscando disciplinar os fiéis, aprofundar sua fé e estimular contato 

maior com os bens religiosos, em consonância com as preferências declaradas pelo então papa 

Bento XVI, por um contingente menor de fieis, porém mais dedicado à religião. Segundo os 

especialistas, essa insistência não dá a devida importância à rejeição dos fiéis contemporâneos 

às imposições das autoridades e pode incrementar a perda de católicos “difusos”; b) as 

relações entre a instituição e os fiéis pautadas pela lógica de mercado e o aumento do número 

de fiéis que procuram a Igreja eventualmente, em busca de serviços religiosos, tornando-os 

“bens” alheios à doutrina;  c) a fuga de mulheres que se opõem ao tratamento dado pela Igreja 

às questões que as afetam e reivindicam novas posições na instituição; d) o envolvimento de 

padres com pedofilia; e) a falta de lideranças; f) a perda de identidade social; e g) a 

comunicação centralizada, em função da manutenção da perspectiva paroquial. Essa visão não 

contempla a mobilidade dos fiéis nem atende à demanda de grupos que têm uma noção de 

participação dada pela afinidade, independentemente da proximidade física, como é o caso 

dos jovens. 

 A permanência das questões apontadas indica, no caso do catolicismo, a resistência 

das lideranças eclesiásticas em modificar as relações com a memória religiosa coletiva, que 

nas sociedades pós-tradicionais é baseada em um mito fundador em torno do qual se fundam 

as “comunidades de fé”. Sua organização e reprodução se dão a partir do trabalho da memória 

que atesta sua existência e a alimenta. Por isso, na base de toda crença religiosa existe 

efetivamente a crença na continuidade da descendência, conforme afirma Hervieu-Léger 

(2005). Essa memória coletiva tem um caráter normativo e é gerida e transmitida de diferentes 

maneiras. 

A mobilização controlada da memória por um corpo de padres ordenados por 

uma instituição religiosa difere da mobilização carismática da memória 

anunciada por um profeta. Porém, nos dois casos, o que constitui o núcleo do 

poder religioso é a capacidade de oferecer a “memória verdadeira” do grupo 

[...]. No caso do catolicismo, a crise assume uma gravidade particular para 

uma religião em que a autoridade da tradição está formalizada de maneira 

expressa, sob o comando de um magistério que é reconhecido como o poder 
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exclusivo para controlar a prática da fidelidade de crença e sua observância 

(HERVIEU-LÉGER, 2005, n.p., grifo da autora). 
 

 Na prática, a Igreja mostra dificuldades em adotar um modelo de relacionamento com 

os fiéis distinto daquele que reafirma em uma única linguagem as verdades da fé e que define 

o que é certo e errado em todos os domínios da vida. O esforço em apresentar referências 

firmes se perde, já que essa oferta de sentido é feita de forma imperativa, destoando de um 

universo em que prevalecem os direitos da subjetividade individual em lugar de um discurso 

da imposição de deveres. 

 A reação da Igreja direciona-se contra a decomposição da sua memória religiosa frente 

aos valores das sociedades modernas, formadores de uma memória “superficial, achatada, 

desprovida de criatividade”, segundo Hérvieu-Léger (2005). Essa falta de profundidade da 

memória coletiva é agravada quando inserida no universo das imagens que caracteriza as 

sociedades midiatizadas, que dão visibilidade às representações de acontecimentos e 

dificultam a manutenção da tradição unificada na memória. Assim, lembra a autora, a rapidez 

das mudanças culturais e sociais destrói as lembranças quase que no mesmo momento em que 

são produzidas. Por isso, a que instiga os analistas da religião na atualidade volta-se para a 

possibilidade de que o grupo ao qual a religião tradicional direcione sua mensagem possa 

reconhecer-se como pertencente a uma “descendência de fé” e que se empenhe em mantê-la. 

Seria plausível o engajamento de indivíduos em uma comunidade que transcende o 

imediatismo do presente? Os processos de invenção, ajustes e manipulação dos dispositivos 

do sentido capazes de “fazer tradição” seriam eficazes na dissolução de tensões entre a 

“memória verdadeira” e as demandas subjetivas dos fiéis? 

 Em suma, de acordo com a autora francesa, a instituição católica vê-se diante do 

questionamento sobre o que fazer para reduzir a distância entre a Igreja e a sociedade civil. 

Nessa situação, Hervieu-Léger (2005, n.p.) constata que 

 
[...] todas as instituições religiosas mobilizam os recursos de que dispõem no 

sentido de buscar os benefícios simbólicos possíveis dentro da contradição 

em que se encontram inevitavelmente presas. Para isso, esforçam-se em 

buscar um ecumenismo de valores que coloque em evidência a proximidade 

de todos os crentes, nesse universo cultural marcado pela indiferença ao 

discurso religioso instituído e a diferença comunitária suscetível de analisar 

para suas instituições as demandas de identidade que correspondam às 

incertezas do presente.  

 

 É tarefa delicada a escolha dos instrumentos de reavivamento religioso e de sua 

manutenção, devido às preferências dos fiéis. Equacionar duas perspectivas – a preferência 
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destes pela mensagem, em detrimento da instituição, e a valorização da pertença a uma 

comunidade no lugar de se guiar por um conjunto de valores – é o desafio da Igreja para 

diminuir os riscos de fragmentação e afastamento de fiéis. O melhor, segundo Hérvieu-Léger 

(2005, n.p. grifos da autora), é evitar o conflito. 

 

[...] Há dois registros que favorecem particularmente uma política para evitar 

conflitos: a mobilização emocional de um lado e a racionalização cultural do 

outro. A mobilização emocional permite “desdramatizar” os conflitos, 

fazendo com que apareçam como expressão valorizada de uma diversidade 

de sensibilidades e culturas e, dentro desse contexto, a instituição se coloca 

como mediadora em face da cultura moderna. Nos dois casos, a instituição 

coloca-se nas duas fronteiras onde se representa possivelmente o “abandono 

da religião” por aqueles que consideram como destacáveis: expressão de 

uma crença sem referência necessária à tradição, no registro da emoção; 

referência de uma tradição que não implica necessariamente crer, no registro 

da racionalização cultural. E é no cruzamento dessas duas dimensões que ela 

se esforça em reconstituir o “efeito de descendência” que deixou de estar 

inscrito “naturalmente” na continuidade das gerações. 
 

 Da parte da Igreja, o esforço para o reconhecimento da diversidade do mundo católico, 

das situações dos grupos locais e das configurações eclesiásticas nacionais tem sido feito com 

maior intensidade desde João Paulo II (1978-2005), o “papa peregrino”, em suas viagens 

constantes a diferentes países, devidamente registradas e divulgadas pelas mídias. Mas, se a 

consciência das identidades locais se choca com a centralização institucional no Vaticano e 

com a política de universalização, conforme já mencionado, ao mesmo tempo legitima a 

pluralidade do catolicismo e pode funcionar contra a atomização dos crentes. Isso acontece 

nas sociedades em que a religião se tornou opção e assunto privado, caso da Europa, e nas 

sociedades onde a intensificação da concorrência religiosa desafia a hegemonia católica, caso 

das Américas Central e do Sul, de acordo com Hervieu-Léger (2003). A pesquisadora adverte, 

no entanto, que a visão unificadora católica só será bem-sucedida se a “cultura católica local” 

ainda for uma realidade relativamente coerente e firme para um “povo católico” (HERVIEU-

LÉGER, 2005a, n.p.). 

  

2.1 Razões do declínio e perspectivas do catolicismo 

  

 Na Europa, vem ocorrendo um intenso processo de descristianização, visivelmente 

constatado pelo abandono da prática religiosa, pela diminuição da frequência às missas e pela 

venda de prédios de propriedade da Igreja, inclusive templos. No Brasil, país com maior 

número de católicos do mundo, a situação também é preocupante. 
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 Informações dos últimos censos do IBGE e de pesquisas solicitadas pela Arquidiocese 

de Belo Horizonte
8
 mostram que, de 2000 a 2010, na capital mineira e nos municípios 

abarcados pela Arquidiocese de Belo Horizonte, o percentual de católicos caiu de 68,1% para 

57,7%. A maior queda aconteceu na população jovem, até 29 anos. Dentre as razões dessa 

trajetória declinante, apontadas pelas fontes indicadas, vale destacar que:  

– a permanência da prática da imposição de doutrinas e ritos pelas autoridades 

católicas em uma sociedade que demanda a cada um de seus participantes o controle sobre a 

própria vida é citada como um problema;  

– a cultura do consumo tem criado pessoas aptas a consumir e agir guiadas pela lógica 

do consumo. São muitas as pessoas que procuram a Igreja em busca de bens e serviços 

religiosos como casamentos, missas de sétimo dia, batizados e bênçãos, sem nenhuma outra 

relação com ela.  

– a resistência, por parte da Igreja, à maior participação das mulheres e à discussão 

sobre o aborto, o divórcio, o uso de contraceptivos, a segunda união, dentre outros temas de 

interesse do público feminino. 

– o corporativismo e a omissão eclesiástica nos casos de pedofilia; 

– a ausência de novas lideranças; 

– a centralização da comunicação, em função da perspectiva paroquiana, na qual os 

fiéis são considerados como pessoas enraizadas e localizadas em um território. Essa ideia 

contraria a dinâmica da mobilidade contemporânea, prevalecente nos grandes centros 

urbanos. Na Igreja, a presença das tecnologias comunicacionais tornou-se urgente, diante da 

intensidade do seu uso nos dias atuais. Carranza (2005) lembra que a noção de participação 

das novas gerações urbanas é orientada pela afinidade, independentemente da proximidade 

física, o que torna inadequada a visão paroquial, no sentido territorial;  

– queda do “valor” identitário do catolicismo, cuja adesão não significa mais uma 

ancoragem socialmente valorizada como no passado. A possibilidade de expressar a fé ou o 

ateísmo tem estimulado os brasileiros a se declararem adeptos de outras religiões, e o 

catolicismo deixou de ser o principal produtor de identidade social. 

 Sobre isso, algumas lideranças católicas, como o papa Bento XVI (2005-2013), 

deixaram clara sua preferência por uma Igreja menor, em que os participantes sejam 

comprometidos com a fé católica. Diante das estatísticas que atestam a diminuição do 

rebanho, representantes institucionais afirmam preferir uma Igreja menor, fortalecida e com 

                                                 
8
 Cf. a pesquisa “Valores e religião nos municípios da Arquidiocese de Belo Horizonte”, de 2011, disponível em 

Arquidiocese de Belo Horizonte (2017). 
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maior compromisso dos fiéis do que um número expressivo de fiéis “difusos” e “não 

praticantes”. 

 Para driblar a insatisfação com o catolicismo, diferentemente da oficialidade católica e 

de grande parte dos agentes eclesiásticos, é preciso questionar a forma usual de preservação 

da tradição e buscar alternativas criativas que sustentem sua reinvenção e inserção no tempo e 

no espaço. Para Teixeira (2011), a crise das instituições tradicionais
9
 significa a 

impossibilidade de assegurar a afirmação de uma memória coletiva e a “construção individual 

da continuidade crente”. Trata-se de uma crise que se manifesta no “progressivo 

enfraquecimento da figura do praticante regular, em geral associada a comunidades de sentido 

fortemente constituídas, em favor da irrupção da figura do peregrino, que traz consigo as 

marcas da mobilidade construída a partir de experiências pessoais” (TEIXEIRA, 2011, p. 18). 

 A análise de Teixeira (2011), que se aproxima do diagnóstico de Hervieu-Léger 

(2003), deve ser relativizada, de acordo com Camurça (2010a), no que tange à sua 

aplicabilidade a diferentes realidades. Para Camurça (2010a), esse diagnóstico não se aplica 

de forma direta aos locais onde o catolicismo ainda contribui para a reconstrução de 

identidades coletivas e consegue, mais que outras organizações sociais, estimular a 

participação intensa em movimentos coletivos, como acredita ser o caso dos grupos 

carismáticos no Brasil; chama a atenção, com o apoio de outros estudiosos
10

, para uma 

tendência de crescente visibilidade do catolicismo no espaço público, depois de um período 

de ausência nesse espaço. Hoje, com o emprego da mídia, os católicos se animam a 

manifestar e afirmar publicamente sua identidade. Se para a socióloga francesa a crise atinge 

profundamente o catolicismo burocratizado que atua “de cima para baixo” em relação a 

indivíduos que reivindicam sua autonomia de modo crescente, para Camurça (2010b), o caso 

do Brasil não se adequa totalmente a essa análise, à medida que no país têm surgido novas 

formas de encontro, indivíduos conectados em redes – Comunidades de Vida e de Aliança, 

Grupos de Oração Universitária, Tocas de Assis e TV Canção Nova – que, “sem perder a 

pertença à instituição Igreja Católica e uma mentalidade conservadora e ascética, misturam-se 

                                                 
9
 Na transição do pontificado de Bento XVI para Francisco, também atingido pela crise, o Brasil era visto como 

uma esperança para reverter a situação difícil da Igreja, conforme noticiou o New York Times. Em reportagem 

de 2013, o país foi visto como “laboratório” para reverter o declínio do catolicismo. O texto, a partir dos dados a 

respeito da queda do catolicismo e do aumento dos evangélicos, afirma que o país com o maior número de 

católicos do mundo e reúne todos os tipos de estratégias usadas pelas igrejas para trazer os fiéis de volta. O 

destaque é a Renovação Carismática e seu representante, o padre Marcelo Rossi. O movimento é descrito pelo 

jornal como bastante popular no país e que se notabiliza pela “febre de padres-cantores”. No mesmo texto, 

informa sobre o projeto de construção de um megatemplo pela Igreja Universal, em São Paulo, ao custo 

aproximado de US$ 200 milhões (FOLHA DE S.PAULO, 2013, n.p.). 
10

 O autor se refere a Yves Lambert, Jacques Palard, Céline Béraud, Phillipe Portier, Denis Pelletier, Martine 

Cohen e Olivier Bobineau. 
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com esferas profanas dos mass media, da cultura psi, do lazer e consumo” (CAMURÇA, 

2010b, n.p.). São experiências com capacidade de proporcionar “segurança ontológica” 

(GIDDENS, 1995) ao indivíduo que vive à procura de sentido no mundo 

moderno/contemporâneo.  

 O que deve ser destacado nessa dinâmica é a forma nova pela qual a adesão à tradição 

católica se dá: não mais pela imposição de crenças, mas por adesão livre. Pode-se também 

observar neste fenômeno uma forma nova de adesão ao catolicismo a partir da escolha pessoal 

de suas variantes. As diferentes ofertas permitem um encaixe da pequena narrativa biográfica 

individual na grande narrativa da história e dos símbolos da Igreja (SILVEIRA, 2000, 2006 

apud CAMURÇA, 2010b). Neste processo de subjetivação, produz-se uma reestruturação na 

personalidade individual, mas que adota o ethos católico rígido, disciplinador. Camurça 

(2010b) recorre aos trabalhos de vários autores que mostram o desenvolvimento de 

“hibridações” entre os estilos de vida católica e moderna, como estratégia carismática de 

retomada do prestígio entre a juventude e a população em geral. Portanto, para Camurça 

(2010b), há uma bem-sucedida relação entre a tradição conservadora e a reflexividade do 

indivíduo no interior da Igreja no Brasil.  

 Os novos grupos católicos que se empenham nessa relação exemplificam  

 

um processo de porosidade de suas práticas religiosas com estilos e ethos da 

vida laica moderna: das técnicas corporais das “aeróbicas de Jesus”, dos 

“shows-missas”, dos trio-elétricos de oração, das bandas de rock gospel 

católicas, dos “barzinhos de Jesus”. Todo um formato “ultramoderno” 

envolvendo um conteúdo conservador de oposição aos costumes mundanos, 

como: sexo antes do casamento, uso de preservativos, homossexualismo etc. 

Uma ênfase de recusa ao “pecado” combinada com uma lógica moderna 

subjetivista, como: a proposição “por hoje não vou mais pecar” (PHN) 

adaptada do lema dos “Alcoólicos Anônimos”, ou, como nos dizeres em 

camisetas, bonés e bolsas da juventude católico-carismática, como, por 

exemplo “virgindade: uma opção” (CAMURÇA, 2010b, n.p., grifos do 

autor). 

 

 No Brasil, parece ser possível a convivência e negociação entre autonomia individual 

e a tradição católica, ou seja, ainda vinculada ao passado. Segundo pesquisa de Camurça 

(2010), as diferenças entre o catolicismo na França e no Brasil não impedem, porém, o 

consenso sobre o reconhecimento da irreversibilidade da modernidade e da necessidade de 

adequação do catolicismo ao tempo presente.  

 Essa adequação, devido ao abalo da “comunidade católica” do passado, de acordo com 

estudos de Pereira (2011), depende do aumento estrutural da Igreja. Como estratégias de 

reforço da sua plausibilidade, ações desse tipo, mesmo que isoladas, referem-se à construção 
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de novas paróquias, salões paroquiais e capelas, bem como ao aumento do contingente de 

padres. Entretanto, seus resultados parecem limitados: 

 

Assim, o fato de a Igreja Católica ampliar o seu número de paróquias [...] 

não permite estabelecer uma estreita relação entre oferta e demanda dos 

fiéis, uma vez que estes têm diminuído a cada pesquisa censitária [...]. A 

vinculação do fiel católico com a instituição estabeleceu-se culturalmente 

sob o peso da tradição, do símbolo e da pertença, mas não necessariamente 

da frequência assídua à instituição religiosa (FERNANDES, 2015, n.p.). 

 

 A última frase da citação anterior faz lembrar que, em busca de reverter o quadro de 

declínio, a investida institucional de maior impacto social ocorreu com o catolicismo 

midiático que remodelou as relações entre a Igreja e a mídia, pela incorporação dos meios 

técnicos comunicacionais como instrumentos privilegiados para amenizar as consequências 

dos processos culturais que afetaram o catolicismo, difundindo sua mensagem religiosa e 

servindo para aproximação dos fiéis (ver item 1.2.). A noção de “ambiente midiático”, aquele 

em que as pessoas interagem tendo a mediação de um recurso técnico, tem presença marcante 

em nossas relações sociais e práticas cotidianas. Assim, “a midiatização” também está nas 

igrejas. Esse processo é mais que a presença da mediação técnica comunicacional; ele incide 

sobre as práticas dos fiéis e nos modos de vivenciar as crenças, alterando-as parcialmente. 

 Conforme exposto por Teixeira (2010), podem ser citadas as seguintes ações 

almejadas/implementadas institucionalmente e que encontram ressonância nos “catolicismos” 

do Brasil: 

– Criação de campanhas direcionadas a uma melhor internalização dos valores 

religiosos instituídos, em função do êxodo para outras confissões religiosas, em particular as 

denominações pentecostais, e do desligamento de fiéis. Um exemplo foi o projeto nacional de 

evangelização da CNBB, “Queremos ver Jesus”, que buscou traduzir na prática as Diretrizes 

da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2004-2007);  

– Incentivo à presença pública mais incisiva da Igreja Católica na sociedade, com o 

apoio a projetos pastorais de caráter social, como o Grito dos Excluídos, o Mutirão Nacional 

contra a Fome e a Exclusão, o Plebiscito da Dívida Externa e outras ações relacionadas às 

Pastorais Sociais e à Campanha da Fraternidade; 

– Resolução dos problemas advindos das obsolescências dos modelos paroquiais, 

circunscritos localmente, diante da mobilidade dos fiéis em busca de experiências religiosas; 

– Relacionamento com a figura do convertido e sua afirmação identitária decorrente 

da inserção em algumas vertentes do catolicismo no Brasil, como a RCC e as CEBs.  
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A conversão, neste sentido, não significa mudança de religião ou inserção religiosa de 

pessoas sem experiência em outra tradição, mas, sim, de “refiliação” religiosa. “É uma 

experiência que envolve pessoas que descobrem ou redescobrem uma identidade religiosa até 

então vivenciada superficialmente, e que traduz a entrada num ‘regime forte’ de intensidade 

religiosa” (TEIXEIRA, 2011, p. 19-20).  

 Nessas novas experiências comunitárias, os convertidos podem reorganizar sua vida e 

encontrar o apoio emocional de que necessitam pela “re-adesão” aos valores tradicionais do 

catolicismo e pelo contato íntimo com Deus, em sintonia com a igreja oficial, amenizando a 

tradicional tensão entre carisma e processo de institucionalização;   

– Uso do catolicismo midiático como meio de atingir os católicos, reforçando a 

atuação pública da Igreja na sociedade brasileira. Com a presença sistemática nos meios de 

comunicação, ela busca enfrentar o progressivo processo de “destradicionalização” no Brasil 

e investir na reinstitucionalização católica.  

Abaixo os exemplos mais significativos dessas iniciativas da Igreja no Brasil. 

 

2.2 Iniciativas católicas de reposicionamento: Comunidades Eclesiais de Base, 

Renovação Carismática e o acolhimento à mídia 

 

 A Igreja Católica no Brasil tem traçado estratégias de reposicionamento no campo 

religioso, dentre as quais se destacaram as CEBs e a RCC, ambas com a finalidade de 

reconquistar o prestígio de tempos passados. Aplicadas aos interesses desta dissertação, as 

estratégias se referem ao conjunto de ações que promovem a articulação e a organização entre 

a esfera religiosa e os demais campos sociais que atuam na construção do espaço público 

contemporâneo, para assegurar a presença das instituições religiosas nesse espaço público ou 

criar formas de vínculo social entre elas e os seus usuários (STASIAK e SANTI, 2011a). 

 As CEBs nasceram nos anos de 1960 e se formaram por grupos locais de moradia, 

como bairros, periferias, zona rural, etc., em busca da vivência de relações fraternas de 

solidariedade e prestação de serviços mútuos. Quando o papa Paulo VI (1963-1978), ao final 

do sínodo sobre a “evangelização no mundo de hoje” (1974), referiu-se às CEBs como uma 

esperança para toda a Igreja, estava certamente convencido do valor da experiência como 

lugar privilegiado de evangelização e exercício dos princípios católicos. Segundo Teixeira 

(2010), naquela época, bispos brasileiros abraçaram as “comunidades de base” e sua 

mensagem de mudança política influenciada pelo marxismo. 
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 O Brasil estava sob um governo ditatorial, as atividades políticas, a universidade, as 

comunicações: tudo era vigiado; greves, protestos, manifestações públicas contra o sistema 

eram proibidas. Nesse contexto, a Igreja Católica, em sua ala mais progressista, tomou para si 

o papel de ser “a voz dos que não têm voz”. Essa decisão foi registrada no documento 

intitulado “Eu ouvi os clamores do meu povo” (OLIVEIRA, 2015). As CEBs estavam 

presentes, sobretudo, nas periferias das cidades, com alguma representação também no 

campo, onde os engajados queriam “conscientizar” o povo oprimido e despertar nele o sentido 

da cidadania, a vontade de mudar estruturalmente o mundo estabelecido e redefinir a 

identidade.  

 

Embora movimento de leigos, as comunidades eclesiais eram pensadas e 

orientadas pela hierarquia católica... O inverso das comunidades estava na 

ditadura, identificada com a injustiça social, o desrespeito aos direitos 

humanos, a censura, a perseguição política, a tortura, a prisão e a morte. Sob 

influência de um marxismo acadêmico vulgarizado, o pecado era social e sua 

fonte se chamava capitalismo (MACEDO, 1986; PRANDI; SOUZA, 1996; 

SCHERER-WARREN, 1990). As comunidades se reuniam para rezar sob a 

liderança de padres, freiras, agentes de pastoral e líderes leigos, com grande 

presença das mulheres. Na liturgia simples, realizada em igrejas ou capelas 

paroquiais, associações de moradores, salões sindicais, onde quer que fosse, 

sempre havia espaço para depoimentos e relatos que tratavam das lutas e da 

militância nas diferentes frentes de combate por mais dignidade, direito e 

justiça (PRANDI e SANTOS, 2015, p. 336). 

 

 As CEBs não eram acatadas igualmente pelos católicos – a maioria não se envolvia. 

Nas reuniões das comunidades, alguns temas continuavam preteridos, tais como o divórcio, o 

aborto, a homossexualidade, a liberdade sexual, a infidelidade conjugal, como no catolicismo 

tradicional. Mas, diferentemente do pentecostalismo, as relações pessoais não se davam 

preferencialmente no interior da comunidade religiosa e no sentido de rejeição do mundo. O 

ideal era se abrir para o mundo, visando a sua transformação, e a referência comunitária 

sempre vinha à frente dos interesses individuais. 

 As inovações da Conferência Vaticano II e de Medellín sobre a Teologia da 

Libertação
11

 entraram na Igreja brasileira à medida que as classes mais baixas do país 

experimentaram uma forte deterioração das condições econômicas e políticas. As CEBs 

introduziram novas ideias sociais e métodos democráticos, destoantes do governo ditatorial 

                                                 
11

  “A teologia da libertação floresceu depois do Concílio Vaticano II, se convertendo num dos fenômenos 

sociais e religiosos mais importantes da América Latina, que conviveu e confrontou as ditaduras militares entre 

os anos de 1960 a 1980. De certa forma, posicionou as igrejas católicas latino-americanas na defesa dos direitos 

humanos, dos pobres e da confrontação contra as injustiças sociais. Nesse ciclo, o compromisso social dos 

cristãos aumenta e suas organizações, como as comunidades de base, e também algumas figuras religiosas 

importantes em países latinos conseguem adquirir peso social e relevância” (BARRANCO, 2016, n.p.). 
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militar da época. Além disso, funcionavam como promotoras da prática e do posicionamento 

político desses participantes, levando-os a trabalhar para a melhoria de vida dos mais pobres. 

 O sucesso dos anos de 1960/70 junto à parte expressiva dos católicos pobres e mais 

engajados politicamente não encontrou receptividade em determinados setores da mídia e da 

intelectualidade. A partir da década de 1980, as CEBs sentiram o fortalecimento dos 

pentecostais no Brasil. Para Teixeira (2011, p. 10), 

 
[...] De fato, há que reconhecer que o crescimento das vertentes pentecostais 

evangélicas tem provocado uma mudança no campo religioso brasileiro, com 

incidência no enfraquecimento do “caráter de definidor hegemônico da 

verdade e da identidade institucional” tradicionalmente assumido pela igreja 

católica. Ao estarem inseridas neste campo de progressiva pluralização 

religiosa, as CEBs deparam-se com esta questão do crescimento pentecostal. 

A relação das CEBs com os pentecostais não está desprovida de tensões ou 

conflitos localizados. Mas, em geral, a afirmação pentecostal vem percebida 

não necessariamente como uma ameaça para as CEBs, mas como um desafio 

para o seu processo de inserção no mundo religioso plural e a ampliação de 

sua acolhida ecumênica e inter-religiosa. 

 

 Nesse processo, as referências identitárias dos participantes das CEBs se opuseram ao 

caráter definidor hegemônico da verdade e da identidade institucional do catolicismo 

tradicional (PRANDI e SANTOS, 2015). Assim, mais uma vertente do catolicismo se 

constituiu, revelando a capacidade de convivência de diferentes catolicismos no espaço da 

Igreja.  

O esvaziamento das CEBs nos anos de 1980 esteve relacionado à redemocratização do 

país e à reabertura de canais convencionais de participação política, ao surgimento de 

movimentos não religiosos em disputa pela definição de orientações para as pessoas e ao 

distanciamento do sagrado atribuído às CEBs, em favor da ação política, o que foi associado 

ao crescimento pentecostal, cuja oferta de proximidade com a dimensão sagrada atraiu muita 

gente.   

Para o Vaticano, sob o papado de João Paulo II, esse esvaziamento foi estimulado e se 

adequou à política de restauração conservadora empreendida pela alta cúpula da Igreja, que 

desautorizou a Teologia da Libertação, silenciou formalmente seus teólogos mais importantes, 

disciplinou seminários afinados com a pastoral popular, redividiu dioceses, reduzindo o poder 

de bispos progressistas, nomeou novos bispos conservadores e os apoiou à condução às 

funções estratégicas nos órgãos de representação episcopal de lideranças conservadoras. A 

simpatia demonstrada pelo papa Francisco à Teologia da Libertação parece não encontrar 

respaldo social suficientemente forte para reavivar as CEBs (PRANDI e SANTOS, 2010).  
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 No portal eletrônico das CEBs, artigo do teólogo chileno  Jorge Costadoat tratou da 

crise das comunidades de base, que, pelos fatores indicados e por outros prováveis, não se 

estabeleceram como uma estratégia capaz de reposicionar o catolicismo na sociedade. 

Segundo o artigo, intitulado “Sobre o futuro da Teologia da Libertação”, a teologia foi 

combatida por um novo clero que extinguiu a “eclesiologia do povo de Deus” e sofreu com as 

mudanças culturais contemporâneas (COSTADOAT, 1994). O teólogo constata que 

 

comunidades cheias de vida, pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia nas 

mãos, catequeses familiares, cozinhas, pratos, coleta de fundos, refúgio 

contra a ditadura, amparo às vítimas das violações aos direitos humanos [...] 

isto e muito mais foi ignorado, considerado talvez profano, eliminado ou 

deixado simplesmente cair. 

Deve-se reconhecer, sim, que as crises das comunidades – e de uma teologia 

que se não se arraiga nelas não tem razão de ser – não dependeram apenas de 

padres e bispos do pós-concílio revisionista. A mudança cultural em 

andamento é impressionante. O mercado transforma as pessoas em 

indivíduos solitários, inermes; arma e desarma redes precárias de clientes. 

Todas as formas de associatividade experimentam mutações radicais. 

Surgem novas. As antigas morrem, enfraquecem e, em alguns casos, 

conseguem transformações positivas. A religiosidade encontra-se na mão de 

um grande mercado, no qual até mesmo o cristianismo é oferecido em 

produtos e a preços com os quais o próprio catolicismo não pode competir 

[...]. Novas alianças ainda são possíveis. Foram-no no passado. Serão 

indispensáveis no futuro (COSTADOAT, 1994, n.p.). 

 

 Além das CEBs, outra estratégia de reposicionamento que merece atenção é a 

chamada Renovação Carismática. De origem norte-americana, nasceu nos anos de 1960, em 

Pittsburgh, dos encontros de um grupo de orações preocupado muito mais em reavivar a fé e 

ter um contato mais próximo com o sagrado religioso do que com a ação política 

característica das CEBs. Como os pentecostais, experimentavam o contato com o Espírito 

Santo. Aceito numa paróquia católica, de acordo com Prandi e Santos (2015), reanimou a 

identidade católica e se expandiu rapidamente, chegando ao Brasil nos anos de 1970. 

 Tal como as denominações pentecostais e neopentecostais, soube empregar novos 

elementos doutrinários e litúrgicos em resposta às demandas de fiéis, impulsionando o 

crescimento evangélico (CUNHA e LOPES, 2006). 

  Após o declínio das CEBs, o processo de perdas de fiéis católicos para as 

denominações pentecostais seguiu adiante. No entanto, para o Vaticano, o discurso engajado 

afastava católicos desinteressados por política.  

 Isso abriu oportunidades para a RCC, que substituiu a ação coletiva engajada 

politicamente pela centralidade do indivíduo que “busca na oração, ainda que feita em grupo, 

http://www.ihu.unisinos.br/564011-o-exemplo-dos-bispos-de-malta
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sua própria salvação e solução de seus interesses”, conforme observam Prandi e Santos (2015, 

n.p.), de sua família e de amigos mais próximos.  

 No Brasil, apesar de alguma resistência inicial, em 1994, os representantes do 

episcopado escreveram uma carta pastoral sobre o papel da Renovação Carismática (AGNUS 

DEI, 2017) em que, pela primeira vez, os bispos reconheceram como legítimas as práticas que 

seus adeptos trouxeram para a Igreja. Embora cheia de advertências e regulamentos, a carta 

também anunciou a nomeação de um bispo que serviria como um “conselheiro espiritual” e 

mediador entre a instituição e o Comitê Nacional do Movimento Carismático.  

 Mas o ganho mais importante para os carismáticos brasileiros veio com o apoio de 

representantes da ala progressista da igreja, como dom Cláudio Hummes, então arcebispo de 

São Paulo e que, diante do sucesso na atração de fiéis, declarou: “Esses movimentos leigos é 

que estão trazendo de volta a grande maioria dos católicos afastados”. Dom Ivo Lorscheiter, 

então bispo de Santa Maria (RS), admitiu que “a Renovação Carismática é a que mais tem 

força de conclamação de gente hoje”. Contudo, a ausência de preocupações sociais da RCC 

levou o também progressista dom Paulo Evaristo Arns, na época arcebispo emérito de São 

Paulo, a emitir seguinte opinião: “Acho que eles deveriam sempre acentuar o que Cristo disse 

que a essência do cristianismo é o amor. E o amor que não é prático, que não ajuda e que não 

socorre não é autêntico. Hoje, se eles estão fazendo isso, não é aparente’’ (FOLHA DE 

S.PAULO, 1999, n.p.).  

A RCC investiu na constituição de um processo de adaptação de práticas religiosas aos 

estilos e ethos da vida laica moderna, tais como padres-cantores, que exercem atividades 

paralelas (um deles ex-personal trainer, outro surfista, outro que adota o estilo “galã”), usam 

chapéu de cowboy, cantam em ritmo country nas missas ou escrevem livros estampados com 

fotografias bem cuidadas na capa. 

 O padre Marcelo Rossi foi o primeiro destaque desse catolicismo midiático e teve 

rápida ascensão na mídia a partir desde 1998, obtendo sucesso na TV, no rádio e no cinema, 

com a publicação de livros e CDs de evangelização católica. Isso, de acordo com Teixeira 

(2010), fez com que, na esteira da RCC, novas redes de televisão voltadas para a 

evangelização se firmassem no mercado. Muitos outros padres seguiram o exemplo do padre 

Marcelo, como ficou conhecido, destacando-se mais recentemente, nos anos 2000, o padre 

Fábio de Melo, cuja imensa notoriedade difere de seu antecessor pelo uso mais intensivo da 

mídia, tornando-o multimidiático. O padre tem presença constante na internet desde 2003, 
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quando criou um site. Utiliza o Twitter, Facebook, microblog, o Snapchat
12

 e o Instagram
13

 

com o intuito de divulgar opiniões pessoais, mensagens cristãs, eventos de que participa e 

suas opiniões como cidadão comum. Deste modo, se mostra próximo das pessoas, se 

distingue dos demais padres e aumenta seu carisma. O uso que o padre Fábio de Melo fez do 

Snapchat foi inovador, com o envio constante de snaps, permitindo aos fiéis acompanharem 

sua rotina e escutá-lo de maneira próxima, como se estivessem interagindo com um amigo. O 

humor é elemento recorrente nas mensagens, compondo um projeto eclesial tipicamente 

contemporâneo. 

 Atualmente, o catolicismo carismático está presente em todos os 26 estados brasileiros 

e no Distrito Federal, com escritórios de coordenação em 285 dioceses (SOFIATI, 2009). De 

acordo com os dados mais recentes, existem 21.800 grupos de oração, com média de 30 a 50 

pessoas. Outra característica importante do movimento é a incorporação de aspectos da 

indústria cultural em produções e eventos, a exemplo dos padres que se converteram em 

celebridades midiáticas. Neste sentido, a Renovação Carismática significou a inserção mais 

ampla da Igreja Católica no processo de midiatização, tentando alcançar o êxito pentecostal e 

atrair os novos membros.  

 A RCC foi um movimento de “dupla reação”: interna, em oposição aos católicos da 

Teologia da Libertação; e externa, competindo com os pentecostais por seguidores e por 

maior legitimidade social (PRANDI e SANTOS, 2010). Com o passar do tempo, conquistou 

paróquias e impôs seu próprio estilo festivo de celebrar a missa, sem, entretanto, eliminar o 

estranhamento de parte dos católicos. Suas características principais a tornaram próxima dos 

pentecostais: o controle moral da esfera da intimidade, dos costumes, da sexualidade e a 

importância dada aos dons do Espírito Santo, especialmente os dons de cura, de profecia e da 

glossolalia. O momento épico da celebração carismática é marcado quando os crentes falam 

em línguas estranhas, reproduzindo simbolicamente o episódio bíblico de Pentecostes, 

quando, sete dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre apóstolos reunidos 

no Cenáculo, e eles falaram línguas estrangeiras que lhes permitiriam pregar o Evangelho 

para todos os povos (Atos 2:1-11). O dom da cura divina também aproximou os carismáticos 

dos pentecostais. Reintroduziu-se no catolicismo uma prática abandonada desde o momento 

                                                 
12

 O Snapchat é uma rede social de caráter efêmero, que possibilita a emissão de mensagens instantâneas na 

forma de textos, fotos e vídeos. Estes conteúdos podem ser vistos apenas uma vez, sendo apagados em seguida.  
13

 O microblog Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone. Basicamente, trata-se de 

um aplicativo gratuito que pode ser baixado e, a partir dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar efeitos 

nas imagens e compartilhar com seus amigos, além de pequenos vídeos, que funcionam como snaps. Por isso, 

tem alto efeito multiplicador de conteúdos.  

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/snapchat.html
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em que as diferentes esferas da vida social foram se autonomizando em relação à religião. A 

Igreja entregou à medicina a responsabilidade de curar, embora a prática sistemática do 

milagre continuasse tolerada sob intensa vigilância, em certos lugares próprios, os santuários 

milagrosos. No catolicismo, o milagre é a marca da santidade, ainda exigida, na maioria dos 

casos, na beatificação e canonização dos santos da Igreja. De todo modo, o milagre não era 

mais para qualquer um e em qualquer lugar. Mas voltou a ser com a Renovação Carismática.  

Pelo menos três características estabeleceram fronteiras bem demarcadas entre 

carismáticos e pentecostais: o culto fervoroso à Nossa Senhora, o apego à Eucaristia e a 

fidelidade ao papa, por parte dos primeiros. Com o tempo, a Renovação Carismática se 

diversificou, dividindo-se em facções internas, algumas mais rígidas na disciplina moral, 

outras mais festivas e menos restritivas. Criaram-se canais de rádio e televisão, produziram-se 

veículos de mídia; todo um comércio de bens e serviços voltados aos carismáticos e demais 

cristãos ganhou espaço no mercado consumidor (CARRANZA, 2005). Livros de autores 

carismáticos entraram para as listas dos mais vendidos. Ampliou-se o número de padres-

cantores, campeões de vendagem de gravações, transformados em celebridades midiáticas. A 

visibilidade dos grupos de oração estendeu-se, em datas especiais, para os grandes espaços 

dos estádios de futebol. O catolicismo, em muitas paróquias, virou uma festa com muita 

animação e emoção, diferenciando-se das “sisudas e reservadas” CEBs. Conhecia-se a 

aproximação com Deus, com alegria, extroversão, transe religioso. Continuava-se evitando a 

liberalização do sexo, de direitos modernos relativos à vida íntima, sexual e reprodutiva 

(PIERUCCI, 2003). Manteve-se uma moralidade tão estreita e repressiva quanto antes, ou até 

mais, como se a religião não fosse capaz de cruzar essa linha, o que já foi categoricamente 

desmentido por outras religiões no Brasil e fora dele (PRANDI e SANTOS, 2015). Mas, em 

seu aparente silêncio, grande parte dos católicos brasileiros continuava a se comportar 

orientada por uma vasta gama desses “direitos modernos” ou a não se preocupar com isso.  

 Além desses dois importantes movimentos de reposicionamento do catolicismo, a 

Igreja passou a se incumbir de fazer a revisão crítica de suas relações com a comunicação 

social, incluindo temas como o uso acrítico dos meios, o “marketing evangélico” e a “cultura 

midiática” no documento do Pontifício Conselho para as Comunicações (VATICANO, 2016), 

em que o posicionamento institucional diante da mídia foi explicitado: 

 
Há três décadas, a Instrução Pastoral Communio et progressio frisou que “os 

modernos meios de comunicação social dão ao homem de hoje novas 

possibilidades de confronto com a mensagem evangélica”. O Papa Paulo VI, 

por sua vez, afirmou que a Igreja “viria a sentir-se culpada diante do seu 
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Senhor”, se não lançasse mão destes instrumentos de evangelização. O Papa 

João Paulo II definiu os mass media como “o primeiro areópago dos tempos 

modernos”, declarando que “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”. 

Realizar isto é ainda mais importante nos dias de hoje, não apenas porque os 

meios de comunicação atuais influenciam fortemente sobre aquilo que as 

pessoas pensam acerca da vida, mas também porque, em grande medida, “a 

experiência humana como tal se tornou uma experiência vivida através dos 

mass media”. [...] 

A um nível muito profundo, às vezes o mundo dos mass media pode parecer 

indiferente e até mesmo hostil à fé e à moral cristãs. É assim, em parte 

porque a cultura dos meios de comunicação está imbuída de maneira tão 

profunda de um sentido tipicamente pós-moderno, que a única verdade 

absoluta é a aquela segundo a qual não existem verdades absolutas ou que, 

se elas existissem, seriam inacessíveis à razão humana e, portanto, se 

tornariam irrelevantes (VATICANO, 2016, n.p., grifos do autor). 

 

Em princípio, a cultura dos meios de comunicação dificultaria a manutenção de uma 

tradição baseada em verdades absolutas e propiciaria descontinuidades entre a tradição 

religiosa e as modernas visões de mundo. Mas as instituições religiosas tradicionais 

reconhecem sua dependência desses mesmos meios, cujas mensagens podem ajudar a 

promover o reposicionamento no sentido desejado pela Igreja. 

 No Brasil, o uso dos meios de comunicação eletrônicos e digitais pelas instituições 

religiosas se tornou comum. O destaque desse uso vai para os evangélicos pentecostais pela 

intensidade com que empregam métodos e estratégias comunicacionais para difusão de 

conteúdos religiosos, para atração de fiéis, para obtenção de recursos materiais e simbólicos e 

para lidar com a concorrência. Rádio, televisão e internet representam, hoje, meios 

indispensáveis para as igrejas cristãs, que almejam “brechas e facilidades legais, espaços 

públicos e meios de difusão que facilitem a conquista de seguidores de suas ideologias 

teológicas” (POLATO, 2015, n.p.). Na Igreja Católica, atualmente a midiatização se coloca 

mais abertamente. Missas e performances de líderes religiosos se orientam pelo modo de 

produção e pelos modelos midiáticos, programas de debate e entrevistas seguem modelos do 

telejornalismo leigo, assim como os testemunhos de vida incluem elementos da 

teledramaturgia. As trilhas sonoras, logomarcas e vinhetas são produzidas pela publicidade e 

pelo marketing. No final das contas, 64% da programação da TV, em princípio, são de 

conteúdo nitidamente religioso (missas, terço, programas temáticos, etc.) e os 36% restantes 

direcionam-se aos programas laicos. Como canal televisivo de concessão pública deveria 

apresentar programação educativa e plural, porém, mais de 60% estão voltados para questões 

religiosas (MARTINO, 2016, p. 72). 
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Prandi e Santos (2015) observam que há muitos problemas com o modelo de 

outorgas de rádio e TV no Brasil devido à fiscalização ineficiente do poder público e à pouca 

vigilância social. Grupos religiosos se viram diante de uma boa oportunidade e usaram suas 

redes de relacionamentos para conseguir concessões ou reivindicar horários gratuitos ou 

pagos nas grades de programações de rádio e TV. Vale lembrar que uma vez concedidas, 

foram usadas para os propósitos religiosos, mesmo sendo o Brasil um país laico e a legislação 

proibindo o uso da radiodifusão para realizar proselitismo religioso.                       

 As lealdades políticas também foram importantes para abrir portas no campo das 

comunicações. Apoiado por parte da Igreja, o golpe militar de 1964 deu ao catolicismo mais 

poder junto aos militares, e as missas começam a ser transmitidas com regularidade, em 

muitas emissoras brasileiras. Paróquias e dioceses passaram a reivindicar e receber mais 

concessões de rádio.  

 No final dos anos 1980, a IURD, a exemplo das igrejas protestantes dos EUA, passou 

a alugar horários nos canais de televisão para a divulgação de sua vertente pentecostal. Em 

1989, o “bispo” Edir Macedo, líder da IURD, comprou a Rede Record de Rádio e Televisão, 

iniciando a concorrência das igrejas no mundo televisivo brasileiro. O que se viu na sequência 

foi uma explosão religiosa na televisão brasileira, com programação apresentada por várias 

igrejas pentecostais e outras mais tradicionais, que passaram a alugar espaços nas redes de TV, 

inclusive em horários nobres, e também a disputar concessões próprias de rádio e televisão 

(PRANDI e SANTOS, 2015). 

 Chamadas “neopentecostais”
14

, essas novas denominações se originaram da iniciativa 

de membros de denominações pentecostais que se desvincularam de suas igrejas para formar 

novas organizações. Eles demonstraram abertura para pensar as atividades pastorais pela ótica 

do marketing, se orientavam pela Teologia da Prosperidade e executavam uma performance 

agressiva no cenário midiático nacional. Adquiriram emissoras de rádio e de TV e provocaram 

mudanças no campo religioso brasileiro. 

 As religiões têm acompanhado o desenvolvimento tecnológico dos meios de 

comunicação e assegurado espaço nesses novos canais, dispositivos e outros formatos de 

mídia. Nos anos 1980, estimava-se que as emissoras religiosas representavam 10% do total da 

radiodifusão brasileira. No final do século XX, havia uma emissora religiosa entre cada sete 

                                                 
14

 A expressão “neopentecostal” é empregada no Brasil para tipificar igrejas nascidas nos anos de 1970, de 

caráter menos sectário e ascético, mais liberal e tendências à participação do mundo, se comparadas às igrejas do 

pentecostalismo clássico.  Entretanto, de acordo com Moraes (2010, n.p.), “apesar de o termo ter sido muito 

válido no contexto religioso brasileiro, na década de 90, hoje em dia pode-se dizer que o conceito neopentecostal 

envelheceu. O prefixo neo não designa nada de novo no que tange ao movimento pentecostal brasileiro”. 
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estações de outras categorias. Na primeira década do século XXI, o governo brasileiro 

aprovou 110 emissoras educativas, sendo 29 televisões e 81 rádios. No geral, existem hoje, no 

país, mais de 200 outorgas que foram concedidas às emissoras “educativas”, que, sem 

fiscalização, utilizam a maior parte da programação para difusão de programas religiosos 

(OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2011).  

 A mídia radiofônica tem sido um dos principais meios utilizados no Brasil para 

propagar a fabricação e a sustentação das lideranças carismáticas religiosas. Muitas delas 

disputaram cargos de representação política nos poderes legislativos e executivos e exerceram 

seus mandatos com pautas vistas pelos setores mais progressistas e democráticos da sociedade 

brasileira como conservadoras e controversas.  

O modelo de comunicação radiofônica consolidado foi transferido para a televisão, 

principalmente pelos neopentecostais, que, graças à sua Teologia da Prosperidade, 

conseguiram montar eficientes sistemas de arrecadação de dinheiro de seus fiéis, com a 

modernização de técnicas de coleta de dízimos, das ofertas espontâneas e das campanhas 

midiáticas de contribuição para as igrejas. 

Foi o início da massiva ação de religiosos na televisão brasileira, com disputas cada 

vez mais acirradas por territórios e fiéis, domínios religiosos e espaços nas grades de 

programação. A era da aquisição de canais de televisão e de rádio pelas igrejas foi marcada 

ainda pelo desrespeito ao limite oficial de transmissão de programação preenchida com 

conteúdo religioso. 

 Nos últimos anos, a cada dia, nos deparamos com um número maior de programas de 

caráter religioso em canais e emissoras brasileiras adquiridas por igrejas. A questão se torna 

ainda mais complexa quando lembramos a laicidade do Estado brasileiro, que prevê em sua 

legislação a possibilidade de colaboração de interesse público com as diferentes religiões. 

Sendo as concessões de radiodifusão públicas, outorgadas pelo Estado, elas não poderiam ser 

utilizadas para o proselitismo religioso, como acontece, usualmente, na quase totalidade da 

sua programação.  

 Além do poder de compra de espaço nos veículos de comunicação, a influência 

política de algumas religiões facilita a liberação de outorgas. Consequentemente, religiões 

desprovidas de poderes econômicos ou políticos não conseguem ocupar o espaço televisivo 

ou do rádio. Grupos de matrizes religiosas africanas, por exemplo, dificilmente conseguem 

espaço nas telas. Quando aparecem na programação de outras emissoras, a probabilidade de 

serem objeto de discriminação, sobretudo por parte dos pentecostais, é alta, contrariando mais 
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uma vez a legislação, que prevê sanções em casos de exposição de indivíduos ou grupos à 

discriminação, baseada em preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou religião 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, 2013).  

 Com a aquisição de suas próprias estações de rádio e TV, os neopentecostais 

alcançaram um melhor nível de qualidade em suas programações, profissionalizando a 

produção de seus conteúdos e a transmissão de seus eventos religiosos (CAMPOS, 1997).  

A Igreja Católica, por sua vez, teve no rádio o maior suporte para divulgação ampla 

de seus conteúdos simbólicos e desenvolveu longa tradição em transmissões radiofônicas. A 

Rádio Vaticano, emissora oficial dos católicos, foi inaugurada em 12 de fevereiro de 1931 e, 

hoje, transmite sua programação em 45 idiomas e dezenas de rádios de todo o mundo a 

retransmitem. 

Durante muito tempo, essa preferência se justificou devido a fatores como a 

popularidade do rádio e sua linguagem diferenciada, “direta, intimista e inclusiva”. As pessoas 

ouvem rádio em quase todos os lugares e em inúmeras situações cotidianas, como em 

escritórios, consultórios, em casa, caminhando pelas ruas, no comércio e no trânsito. Mesmo 

com o surgimento da TV, o rádio soube se reinventar e aumentar a quantidade de emissoras 

legalizadas no Brasil que transmitem conteúdos diversificados. O seu baixo custo de operação 

e de produção, a facilidade técnica e a disponibilidade maior de horários continuam atraindo o 

público.  

 A adoção, em longo prazo, do rádio na transmissão religiosa católica, em detrimento 

de outros meios, criou uma defasagem significativa entre a Igreja e as religiões pentecostais, 

em termos de diversificação do público, sobretudo o mais jovem. 

 Buscando corrigir essa defasagem, a Igreja do Brasil pôs em prática, no final dos anos 

de 1990, um novo tipo de programação religiosa, veiculado em programas e emissoras de TV, 

como a Canção Nova, Rede Vida e TV Aparecida.
15

 Foram adotadas novas formas de 

transmissão televisiva e online de práticas religiosas até então realizadas presencialmente, 

como será visto nesta dissertação. Vinculadas ao formato do entretenimento, essas novas 

atrações significaram um esforço do catolicismo de se integrar à cultura midiática 

contemporânea, fortalecendo a “midiatização da religião”.   

                                                 
15

 TVs de “inspiração católica”, como a própria Igreja denomina, são canais que visam ao anúncio do Evangelho, 

na transmissão de missas e valores cristãos em programas diversos. A Canção Nova é a mais promissora entre 

essas TVs e adota uma linguagem próxima à dos evangélicos. Já a TV Aparecida se firma como uma emissora 

de longo alcance, ou seja, o sinal chega em quase todas as regiões do Brasil, e nessa emissora é possível 

encontrar programas culturais, educativos, jornalísticos, esportivos, musicais, femininos, filmes e desenhos 

infantis, bem como temáticas polêmicas como a discussão do aborto e da sexualidade (PUC TV MINAS, 2016). 
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 Neste sentido, segundo Mariano (2004), o desafio enfrentado pelas religiões 

tradicionais reside em manter princípios religiosos em sua mensagem e adaptá-la às novas 

formas de criação e transmissão, conforme as expectativas do público de hoje. No entanto, 

evitar os paradoxos desse processo é complexo. Aplicativos para smartphones e tablets, por 

exemplo, ajudam o fiel a encontrar mais rapidamente seus versículos favoritos da Bíblia; por 

outro lado, reforçam as tendências à prática das leituras fragmentadas do livro sagrado do 

cristianismo. Uma rápida busca em sites ou nas redes sociais permite acessar programas 

religiosos que utilizam recursos e linguagem da mídia laica, correndo o risco de dessacralizar 

seu conteúdo. Portanto, o processo de midiatização, que se refere justamente à articulação 

entre o ambiente midiático e processos sociais (MARIANO, 2004), também se fortalece na 

Igreja Católica.  

Para Martino (2016, p. 149), é importante ressaltar que, no processo de midiatização, 

a mídia e as demais práticas sociais não são realidades separadas, mas, sim, inter-relacionadas 

e imersas em muitos outros “códigos semióticos vigentes no espaço social”, tais como a 

política, a economia, a cultura e as interações sociais cotidianas, de modo a manter 

características fundamentais e incorporar, ao mesmo tempo, elementos extrarreligiosos, 

conforme referido anteriormente. Assim, do processo de midiatização da religião se 

originaram novas formas de vivência religiosa que, por sua vez, influenciaram a atuação das 

instituições confessionais e comunicacionais.  

Pensar em termos das articulações da lógica da mídia e outras lógicas diversas é o 

melhor caminho para o entendimento da midiatização, segundo o autor: 

 

 

Um dos atributos do processo de midiatização da sociedade, em termos 

institucionais, é essa articulação sem sobreposição: a midiatização da 

religião não parece significar a completa alteração das lógicas da religião por 

conta da lógica da mídia; uma relação causal, aliás, seria de difícil 

demonstração teórica ou empírica. Trata-se, antes, de um complexo processo 

de negociação de sentidos, nos quais as duas lógicas alternam, sem solução 

de continuidade, cooperação e conflito, ora trabalhando de maneira mais 

próxima, ora intercalando resistências – responsáveis, essas últimas, pela 

manutenção da especificidade dos processos sociais frente aos processos 

midiáticos. Sem isso, não se trataria de uma articulação, mas do 

englobamento das práticas sociais no ambiente midiático, o que não parece 

ser o caso (MARTINO, 2016, p. 149-150). 

 

 

Pode-se dizer, então, que, nas relações entre mídia e religião, as mudanças são 

detectadas tanto nas instâncias dedicadas especificamente à produção comunicacional quanto 
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nas organizações confessionais. É o que se observou no Brasil a partir do surgimento de 

empresas de comunicação de propriedade dos evangélicos, aptas a entrar na disputa por 

audiência.  

Nessas disputas, as organizações religiosas com maior adesão de fiéis entraram 

determinadas a garantir seu espaço e se impor diante da concorrência, com o apoio de 

empresas de comunicação. Exemplos disso foram as desavenças protagonizadas pela IURD e 

pela Rede Globo de Televisão, esta última identificando-se, por extensão, com a Igreja 

Católica. As ações de hostilidade ocorreram em vários episódios que se sucederam no ano de 

1992, quando a Globo exibiu um vídeo que mostrava o bispo da IURD Edir Macedo 

ensinando pastores a usarem técnicas de convencimento dos fiéis. Na ocasião, o bispo usava a 

expressão chula como ultimato para a doação de dinheiro à IURD. Em setembro de 1995, a 

emissora exibiu a série Decadência, que tratava da trajetória de um pastor evangélico 

charlatão que usava os fiéis para ganhar dinheiro. O ápice dessa contenda ocorreu em 1995, 

com o episódio do “chute na santa”, em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, em 

que Sérgio Von Helder, bispo da IURD, chutou a imagem da padroeira católica do Brasil, em 

transmissão ao vivo pela Rede Record. Esses acontecimentos expuseram as articulações e 

negociações entre organizações religiosas e leigas, que se envolveram numa relação 

conflituosa e executaram ações orientadas por lógicas distintas das suas específicas, tais como 

as religiosas e mercadológicas. A transversalidade da mídia e a adequação momentânea das 

demais instituições envolvidas no conflito à sua lógica, bem como a atuação de uma 

organização laica em defesa de uma religião, sem sobreposição necessária de uma em relação 

às outras, caracterizam o processo de midiatização.  

O conflito estabelecido fez com que a Igreja Católica percebesse a sua defasagem no 

uso dos meios de comunicação, comparada aos evangélicos, e passasse a se empenhar em 

diminuir essa distância. Marco dessa iniciativa foi a decisão tomada na 35ª Assembleia Geral 

da CNBB, em 1997.  Sob o tema “Igreja e comunidade rumo ao novo milênio”, os católicos 

se dispuseram a pensar em estratégias para reverter o domínio dos evangélicos na televisão 

brasileira e atuar com mais vigor em outras mídias com as quais os evangélicos já tinham 

bastante afinidade. Foi criado, em 1998, o IBMC, cujo objetivo é difundir e incentivar o uso 

de técnicas modernas de marketing e comunicação nas instituições católicas (LIIDTKE, 2003) 

O episódio do chute na imagem de Nossa Senhora Aparecida voltou a ocupar o 

noticiário em 2016, em decorrência da candidatura do bispo da IURD e deputado federal 

Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro (NOGUEIRA, 2016). 
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Tais acontecimentos explicitam o fato de que a midiatização da religião implica 

também em questões identitárias e, por conseguinte, no empenho para a promoção de 

visibilidade das diferenças entre as religiões, conforme ressalta Martino (2016). Para o autor, 

se a criação de vínculos comunitários pelas mídias digitais possibilita a existência ou o 

reforço de um sentido de “vivência comum”, elas também permitem o exercício e a percepção 

da diferença, “demarcada pelos mesmos processos de divisão institucional presentes nas 

instâncias não midiatizadas do campo religioso” (MARTINO, 2016, p. 149).  

No Brasil, segundo Pierucci (2003), vive-se uma “diversidade polarizada” entre dois 

grupos cristãos, os católicos e os pentecostais. Diferentemente da concepção do Brasil como 

um país de diversidade, as relações interreligiosas nacionais parecem caminhar para a 

intolerância em relação à diferença
16

.  

Desta forma, cada instituição desenvolve suas estratégias de posicionamento. Ações 

empreendidas por um grupo provocam reações do outro e raramente acontece o diálogo inter-

religioso. Do ponto de vista institucional, essas (re)ações devem ser bem pensadas. Segundo 

Martino (2016), na lógica do campo religioso, uma disputa desmedida por fiéis, por exemplo, 

pode afastar potenciais convertidos, ao invés de trazê-los para a Igreja.  

 Se tradicionalmente as adesões a uma crença religiosa davam suporte importante para 

a criação de uma identidade “integral, originária e unificada” (HALL, 2003, p. 103), hoje, 

essa ideia vem sendo desconstruída, chegando-se ao ponto de indagar “Quem precisa de 

identidade?”, conforme o sugestivo título do texto de Hall (2003). 

No entanto, parece que, no caso das religiões, a identidade continua sendo importante 

e foi reforçada pela midiatização, que permite a visibilidade das crenças religiosas e práticas 

rituais e alimenta as diferenças em detrimento dos elementos comuns. 

 De acordo com Hall (2003), as questões sobre identidade contemporânea devem ser 

pensadas como vinculadas aos processos perturbadores de uma relativa estabilidade de 

tempos passados, tais como a globalização e a mobilidade, por exemplo. Por isso, falar de 

identidades ainda significa, mesmo que em um nível mínimo, recorrer ao seu histórico, aos 

recursos da linguagem e da cultura “para a produção não daquilo que somos, mas daquilo que 

nos tornamos” (HALL, 2003, p. 108). Assim, podemos elencar pontos importantes para 

                                                 
16

 A mídia brasileira tem divulgado casos de intolerância religiosa, a exemplo do apedrejamento de uma menina 

iniciada no candomblé no Rio de Janeiro (RJ), dos constantes ataques às imagens católicas nas igrejas, dos 

ataques evangélicos à romaria católica, do preconceito contra os evangélicos nos veículos de comunicação, do 

“esquecimento” do convite de pastores evangélicos para participar de solenidades oficiais e da discriminação 

religiosa nas empresas: são exemplos dessa intolerância conforme apresentado pelo Mapa da Intolerância 

Religiosa (LOPES, 2016). 
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entender as estratégias de manutenção de uma tradição religiosa hoje, com base na discussão 

de Hall (2003): considerar as questões “quem nós podemos nos tornar”, “como nós temos 

sido representados” e “como essa representação afeta a forma como nós podemos nos 

representar”; considerar a retomada da tradição não como a volta às raízes, mas como fruto da 

negociação constante com as “rotas” dos indivíduos; saber que elas são construídas 

discursivamente e por isso devem ser compreendidas em relação aos locais históricos e 

institucionais específicos, no interior do jogo de modalidades específicas de poder; 

compreender que são o resultado da marcação da diferença mais que de uma unidade idêntica; 

estar ciente de que a afirmação das identidades liga-se à sua capacidade para excluir, para 

transformar o diferente em “pior” (HALL, 2003, p. 110).              

 MARTINO (2016) afirma que “ser alguém”, ter uma identidade, é um direito a ser 

conquistado. O direito de ter uma religião e pautar sua vida por ela precisa ser conquistado, já 

que a construção de identidades está relacionada às possibilidades de exercê-las em público. 

As diferenças de representações e o prestígio ou o desprestígio de identidades religiosas 

devem ser considerados a partir das hierarquias vigentes no espaço público. Por isso, assumir 

uma identidade nesse espaço implica na questão do poder. “Religiões e religiosidades 

associadas a grupos marginalizados costumam receber um valor simbólico menor, sem 

prestígio, quando não objeto de crítica e desvalorização no mundo social” (MARTINO, 2016, 

p. 149). 

 Se as religiões, como agências produtoras de bens simbólicos, lutam pela manutenção 

de sua presença no espaço público, há que se indagar, de acordo com Hall (2003): qual a 

importância das experiências religiosas, particularmente as tradicionais, para a formação da 

identidade de indivíduos e grupos hoje? No caso do catolicismo, como isso se dá? Dizer-se 

católico nos dias de hoje é algo importante? Que indicações são percebidas pelos outros 

diante dessa declaração? 

 Na perspectiva dos Estudos Culturais, é preciso considerar a dimensão política das 

identidades. A percepção de si e do mundo varia também em função da adoção de uma 

religião e da sua dimensão na vida do indivíduo, assim como da intensidade de seu vínculo 

com a comunidade religiosa que o representa e o poder que disso resulta. Se pensarmos no 

atual momento do catolicismo, provavelmente essa percepção seria dada por outros fatores 

que não a adoção dessa religião específica.   

 As características de uma religião são fatores relevantes para a criação de vínculos, 

isto é, do sentimento de “pertencer a algum grupo”, algo fundamental para a construção de si 
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mesmo. “Ter” uma religião, no sentido comum da palavra, significa também pertencer a uma 

comunidade, isto é, ser reconhecido como um membro do grupo – e “fazer parte” de uma 

comunidade é um marcador importante para as orientações identitárias, mais do que a adesão 

às instituições. Atualmente, a noção de religiosidade está associada à prática cultural, que vai 

além das instituições. É possível ser religioso sem ao menos ir à missa ou a um culto, por 

exemplo. A espiritualidade ou a “emoção” que envolve as identidades, lembra Hervieu-Léger 

(2003), muitas vezes não têm relação com a crença ou o sobrenatural, mas com a busca de 

“caminhos interiores e da autorrealização ou autoconhecimento” – talvez uma nova forma de 

dizer “identidade”.  

 Um dos componentes fundamentais da identidade é a definição de “diferenças entre 

nós e os outros”. Essa definição conta com o apoio da mídia, que dá visibilidade a 

experiências religiosas de uma maneira ampla e atesta as desavenças entre grupos religiosos. 

Com isso, os meios de comunicação fornecem conteúdos a serem discutidos e criam e 

alimentam debates no espaço público. Esse espaço é povoado por marcadores de identidade 

geradores de conflitos, nos quais a identidade religiosa pode tornar-se um fator de 

desentendimentos, como vem acontecendo no caso brasileiro. Aqui, alguns episódios de 

intolerância suscitaram o reavivamento momentâneo da pertença ao catolicismo, revelando o 

caráter relacional e circunstancial da identidade. 

 Segundo Martino (2016, p. 145), uma instituição religiosa em processo de 

midiatização usa referências culturais disponíveis, o que mostra a articulação das práticas 

religiosas com a cultura mais ampla de um contexto. Caso frequente é a incorporação da 

cultura do consumo, sustentada e disseminada por estratégias de publicidade relativamente 

simples, visando a incentivar o uso de símbolos do universo religioso no cotidiano dos fiéis e 

marcar diferenças. Por isso, é possível, segundo o autor, notar a presença da religião na 

constituição de identidades também pelo tipo de consumo e os produtos de bens de consumo 

vinculados às denominações religiosas, produzidos segundo padrões de design atuais e 

vendidos de acordo com as técnicas do marketing. Neste sentido, Clark (2007) afirma que, na 

sociedade pós-tradicional, a produção e o consumo de bens tornam-se necessidades, inclusive 

para o exercício de uma religião. 

 

[...] alguns grupos religiosos buscam articular suas marcas com o mercado, 

desenvolvendo produtos que ressaltem seu ethos e estéticas específicas, 

utilizando novas tecnologias para posicionar seus bens simbólicos em um 

concorrido mercado de bens e serviços (CLARK, 2007, p. 22, grifo do 

autor). 
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 Toda sorte de produtos, tais como adesivos para carros, chaveiros, camisetas, 

logomarcas e uma variedade de roupas e produtos, além de criação de eventos em massa para 

alguma causa específica, festividades, eventos beneficentes, lançamentos de DVDs e livros, 

são exemplos da função comunicadora do consumo religioso. 

 No caso específico do catolicismo, outros fatores menos explícitos podem servir como 

demarcadores das diferenças e indicar empenho institucional na reconstrução da religião. A 

imagem do atual papa Francisco, ao se diferenciar profundamente de seu antecessor, o papa 

emérito Bento XVI, pode ter efeitos sobre a identidade religiosa dos católicos, ao representar 

um novo posicionamento institucional do líder maior da Igreja Católica. Do ponto de vista do 

marketing, o rebranding17 do papado atual é um exemplo para outras empresas: 

 

A identidade visual adotada pelo atual Papa é uma das principais mudanças. 

Diferente de seus antecessores que usavam estolas vermelhas, adornos 

dourados e acessórios de metais preciosos, Francisco é adepto da 

simplicidade, assim como o santo que homenageia. Como membro da ordem 

dos Jesuítas, o Santo Padre faz do voto de pobreza seu verdadeiro estilo de 

vida e adotou peças singelas em seu dia a dia, como roupas brancas e trono 

de madeira no lugar do dourado. Além das mudanças visuais, as atitudes do 

atual sucessor de Pedro também reforçam o novo momento vivido no 

Vaticano e que pode inspirar as empresas. Papa Francisco faz questão de 

carregar os próprios pertences, quebra o protocolo de segurança para 

cumprimentar as pessoas, inclusive membros da guarda suíça, para comprar 

os próprios óculos e ainda sai durante a noite para se encontrar com 

mendigos (SCARONI, 2015, n.p.). 

  

 

 As estratégias comunicacionais e de marketing são necessárias, pois, para a construção 

das identidades institucionais religiosas no espaço público. Recursos da mídia são, hoje, 

indispensáveis para que as religiões acionem marcadores de identidade que, segundo Martino 

(2016), estão na linguagem como prática social e nos modos de pertencimento ao grupo. 

Nessa dinâmica, a “negociação de sentidos” (HALL, 2003) se faz presente. Há uma troca 

constante entre avanços e recuos de um discurso religioso midiatizado, que ocasiona uma 

permanente “flutuação de sentido” que só se completa quando apropriada e articulada pelo 

fiel em suas práticas cotidianas.  

 Assim, o processo de midiatização da religião parece intervir diretamente nos 

processos identitários de vinculação religiosa, seja no estabelecimento de espaços particulares 

                                                 
17

 Entende-se por rebranding as ações voltadas para renovar a percepção de uma marca no mercado, sem deixar 

de respeitar sua história, seus valores e a relação que se construiu com seus “clientes”. Diz respeito também a 

uma nova filosofia operacional com o mercado, uma nova logomarca, e um design diferenciado ou a combinação 

de todos estes elementos para criar um diferencial que reflita em um novo posicionamento da organização junto 

aos clientes, fornecedores, funcionários, mídia e concorrentes (PRADO, 2012). 
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de renovação das práticas nos ambientes midiáticos, seja no estabelecimento de discursos 

confrontantes e contraditórios no mesmo espaço. Um templo, desta forma, além de espaço 

físico, com o uso da mídia, se torna, simbolicamente, um local de difusão de signos, exercício 

da religião e afirmação da identidade. A mídia é usada para estimular a vivência da fé e das 

experiências emocionais coletivas. 

Os fiéis, ao mesmo tempo adeptos de uma religião, receptores-criadores de conteúdos 

e consumidores de produtos, estão o tempo todo expostos a uma série de mensagens leigas 

que concorrem com as mensagens religiosas. Para competir e ser bem-sucedida na 

arregimentação dos fiéis, é necessário que a Igreja chegue até eles usando recursos com os 

quais tenham familiaridade.  

 
Para a instituição religiosa [...] é um desafio adaptar a mensagem às 

mediações desse fiel. Como, em termos de mídia, se comunicar com um fiel, 

por exemplo, que passa parte do seu tempo no ambiente digital e, portanto, 

está acostumado a compartilhar informações nesse espaço [...] isso indica 

vínculos formados a partir do consumo de produtos identificados com cada 

grupo, levando em consideração as diferenças de cada um desses atos 

(MARTINO, 2016, p. 74). 

 

As instituições religiosas precisam levar também em consideração, por exemplo, a 

falta crônica de tempo nas sociedades contemporâneas, promovendo a distribuição de material 

religioso nas mídias móveis e criando espaços interativos no ambiente virtual. Isto pode 

reforçar o aumento do número de redes sociais de conteúdo religioso no ambiente virtual, 

incentiva orações por grupos de WhatsApp, aplicativos para ler a Bíblia e “comunidades 

virtuais” que unem pessoas que, por uma razão ou outra, não frequentam presencialmente 

instituições religiosas (AMAIVOS, 2015).  

Os líderes religiosos precisam se envolver das demandas dos adeptos e procurar 

atendê-las sem que se choquem com um padrão comunicativo dominante e sem abrir mão de 

seus princípios fundamentais. Nas palavras de Martelli (1995, p. 254) “[...] hoje em dia, a 

religião é interpretada, principalmente pelos jovens, através dos esquemas cognitivos e 

expressivos moldados pela televisão e pela mídia”.  

 
As relações entre mídia e religião destacam uma contínua articulação dos 

elementos propriamente religiosos com as lógicas, práticas e linguagens da 

mídia. Se, de um lado, as formas tradicionais da experiência religiosa, como 

as celebrações, rituais, doutrinas e práticas comunitárias se renovam e se 

mantêm, por outro, é preciso levar em consideração a avalanche de produtos 

midiáticos voltados para o consumo em um mercado de fiéis em busca de 

uma linguagem que dialogue com outros elementos de seu cotidiano 

(MARTELLI, 1995, p. 254). 
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Os esquemas “cognitivos e expressivos moldados pela mídia”, referidos, 

anteriormente, precisam ser incorporados à relação dos indivíduos com sua crença. Segundo 

Martino (2016), a Igreja não pode desconsiderar que quem busca a mensagem religiosa, em 

geral, foi socializado no mundo do consumo. Alguma familiaridade com esse mundo deve ser 

incorporada ao ambiente religioso para, de certa forma, garantir sentido ao que será 

apresentado pela religião, facilitando a assimilação dos conteúdos religiosos. Diante dessa 

tarefa, as instituições se empenham em minimizar o descompasso entre, por exemplo, as 

práticas midiatizadas hipermodernas e o uso de dispositivos tecnológicos para a realização de 

práticas religiosas tradicionais que demandavam a presença física do fiel e dos agentes 

eclesiásticos, como a confissão online, a missa exibida em telão, o recebimento de benção do 

papa via internet. 

Como se vê, a Igreja vem se empenhando em recuperar privilégios perdidos e 

restabelecer sua influência na esfera pública. A ideia de esfera pública ganhou novos 

contornos (HABERMAS, 1989), mesmo com as contínuas ameaças de mercantilização 

cultural e da presença notável dos interesses privados e a mídia atual que passou a representar 

uma ampliação da esfera pública, originada na Europa do século XVIII. Isso porque ela ainda 

representa uma rede para comunicação de conteúdos, tomadas de posição e emissão de 

opiniões. Para Habermas (1989, p. 92), “nela, os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas 

específicos”. Na esfera pública, estão presentes questões de “interesses públicos” geradas na 

interação entre “cidadãos livres”, sujeitos autônomos capazes de decidir livremente a respeito 

de suas próprias questões. O declínio da importância da religião está ligado ao surgimento da 

esfera pública como “meio de legitimação das atitudes dos governantes: é a opinião pública, 

não mais o argumento religioso, que vai legitimar o governo” (HABERMAS, 1989, p. 92). 

Nesta perspectiva, a esfera pública dá visibilidade aos símbolos e as representações 

sociais, viabilizando a discussão entre cidadãos a respeito de um tema de interesse público, na 

qual se apresentam argumentos pró e contra a temática em discussão, de modo a ajudar na 

escolha dos cidadãos por um desses argumentos, rejeitá-los ou construir outros. 

Não se trata de superestimar o papel da mídia como esfera pública na sociedade 

contemporânea, mas, em princípio, ela se apresenta como capaz de abrir possibilidades de 

discussão e argumentação, com a participação inclusive de instituições ligadas à tradição 

cultural, como as igrejas, por exemplo.    
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Colocar em questão argumentos que envolvem temas diversificados na esfera pública 

contribuiu, efetivamente, para que as concepções religiosas tradicionais do mundo se 

enfraquecessem como força totalizadora. Uma atitude reflexiva diante da tradição religiosa, 

no sentido de um exame da verdade dos seus enunciados, fez com que estes enunciados 

perdessem seu valor absoluto, tornando-se relativamente válidos (HABERMAS, 1989). Nesse 

processo, a própria comunidade religiosa poderia se transformar em “comunidade de 

comunicação”, que pressupõe renovação ou ruptura com a tradição, em vez de repetição pura 

e simples.  

As instituições representativas das tradições religiosas parecem estar cientes de que a 

produção de sentidos elaborados hoje pela sociedade tem a participação ativa da mídia, seja 

na produção discursiva na esfera pública ou nas interações cotidianas. A mídia, ao possibilitar 

interações sem a necessidade da presença física dos interagentes, ampliar a visibilidade dos 

temas e acontecimentos e promover a circulação e a reflexividade entre as produções 

simbólicas, atua, decisivamente, na construção da vida social contemporânea, ao mesmo 

tempo em que é configurada por esta. 

Segundo Puntel (2013), as relações da Igreja Católica com a comunicação de massa 

passaram por três momentos antes do Concílio Vaticano II, marco na abertura para esse tipo 

de comunicação. O início da relação Igreja-comunicação, mediada por alguma tecnologia, 

aconteceu no século XV, com a invenção da imprensa: “De maneira que os novos meios de 

transmissão do saber vão sendo absorvidos, utilizados e instrumentalizados de acordo com o 

paradigma de comunicação da época” (PUNTEL, 2013, p. 223).  

 Assim se configurou a primeira fase da Igreja no campo das comunicações, que se se 

intensificou durante a Inquisição. Esse período de censura e repressão marcou a relação do 

catolicismo com a mídia. “Nesta fase, a Igreja é a intermediária entre a produção do saber 

(não somente o teológico) e a sua difusão na sociedade” (PUNTEL, 2013, p. 223). 

 Já a segunda fase ocorreu entre 1900 e 1950, após o advento do cinema, do rádio e da 

TV, com a aceitação dos meios de comunicação, porém de forma desconfiada.  A Igreja adere 

a algumas formas de comunicação tecnicamente mediada, mas exercendo o controle sobre os 

novos meios de comunicação. Nem sempre a sociedade recebia com simpatia a adesão da 

cultura religiosa católica a essas formas de comunicação. Certo é que “a sociedade, que se 

transformava rapidamente, impelia a Igreja a adaptar-se aos novos tempos” (PUNTEL, 2013, 

p. 224). 

 A terceira fase da instituição católica e sua relação com a comunicação social deu-se a 
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partir dos anos de 1960 e foi marcada, sobretudo, pela velocidade nas transformações sociais 

e tecnológicas. Os dirigentes da Igreja, segundo Puntel (2013), entraram na corrida pelo 

espaço das comunicações na esfera pública contemporânea. A Igreja, em virtude da busca de 

inserção no mundo interconectado, globalizado e transnacional, “[...] assume a postura de que 

é preciso evangelizar […], utilizando os modernos meios de comunicação […] Admite que a 

tecnologia da reprodução eletrônica pode ampliar a penetração da mensagem eclesial” 

(PUNTEL, 2013, p. 223). A Igreja dá um passo importante para participar do novo ambiente 

social, cultural e econômico, marcado pela pluralidade de visões e opiniões, pela consolidação 

da tecnologia e radicalização das rupturas de toda ordem na esfera social.  

 Segundo Martino (2016), o “povoamento” da esfera pública dá-se por denominações 

religiosas midiatizadas. Com isso, as religiões encontraram uma maneira de difundir seus 

“valores particulares” no espaço público a partir dessa presença massiva da mídia e de criar 

vínculos com seus fiéis. Conforme destacou Williams (2011), é com relativa facilidade que a 

religião, prática social e simbólica, transita nos ambientes da mídia, incorporando linguagens, 

tecnologias e códigos.  

Se a religião precisa estar presente na esfera pública, no entanto, isso significa 

render-se à racionalidade dessa esfera? 

No contexto da modernidade, sabe-se que a perda de autonomia da religião para 

decidir seus próprios assuntos tornou-a, crescentemente, submetida a outros campos de 

conhecimento. O marketing tem sido uma ferramenta com grande potencial para adequar, em 

grande parte, conteúdos religiosos às exigências técnicas e mercadológicas.   

No senso comum, o marketing é visto, em geral, como uma técnica de promoção e 

vendas de produtos e serviços (KOTLER e KELLER, 1990). A visão recorrente sobre as 

estratégias de marketing as associa à “retórica” e “enganação” (REFKALEFSKY, 2008). No 

entanto, de acordo com Kotler e Keller (1990), o marketing compreende um conjunto de 

estratégias empregadas para aprimorar as relações entre suas organizações e seus públicos.  

 
[...] No marketing são aplicados conhecimentos avançados a respeito da 

prospecção de mercados e a sondagem de opiniões. O marketing é uma [...] 

técnica: um modo específico de executar uma relação de troca (ou seja, 

identificar, criar, desenvolver e servir a procura). O marketing pretende 

maximizar o consumo, a satisfação do consumidor, a escolha e a qualidade 

de vida. [...] (KOTLER e KELLER, 1990, p. 25, grifos do autor). 

 

Essa ferramenta, incorporada pelas instituições religiosas modernas, implica em 

mudanças/adaptações de práticas e doutrinas, de modo a capacitá-la para a disputa no 
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mercado de bens simbólicos, mas não necessariamente em sobreposição de esferas 

extrarreligiosas à religião.  

 No entanto, as relações entre o marketing e religião se sustentam por um paradoxo: 

está última precisa dessa ferramenta para habilitar-se à concorrência, mas, ao mesmo tempo, 

para muitos, este uso leva ao conflito com alguns de seus preceitos. Com relação ao 

catolicismo, vimos que ele se adaptou às características de várias épocas e incorporou 

elementos extrarreligiosos ou de outras denominações, “[...] reforçando sua teologia e prática 

eclesiástica – do apóstolo Paulo ao Concílio Vaticano II e o papado pop de João Paulo II 

(1978-2005). Por mais que soe desagradável ou ‘profano’, isto é marketing religioso” 

(REFKALEFSKY, 2008, n.p., grifos do autor). 

 Segundo Martino (2016), ao menos desde os anos de 1980, no caso brasileiro, o 

marketing religioso foi progressivamente penetrando nas igrejas. A relação entre o marketing 

e a religião católica varia entre a recusa, a relutância e a aceitação total de técnicas de 

persuasão e convencimento na difusão de temáticas religiosas. Hoje, esse trabalho se dirige a 

pessoas que, fora do ambiente religioso, estão cada vez mais atraídos pelas produções das 

TVs, pelos filmes, pelas redes sociais e pelos jogos eletrônicos. 

 Segundo Martino (2016), no campo da religião, pode-se verificar como a convergência 

cultural de distintas lógicas atuou na diluição de fronteiras entre as narrativas religiosas e a 

linguagem dos meios de comunicação. Receosa quanto a esse fato, a Igreja ficou em 

defasagem com relação ao uso do marketing em relação aos pentecostais. 

 Certa da urgência em utilizar os meios de comunicação de modo mais adequado e 

planejado, a instituição católica intensificou a discussão sobre o tema ao elaborar o 

Documento 99 da CNBB, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, lançado em 2014
18

. 

 De acordo com a CNBB, o principal objetivo do documento seria “motivar a Igreja 

para a reflexão sobre os aspectos da comunicação e sua importância na vida da comunidade 

eclesial”. Sem caráter normativo, mas, sim, “indicativo e motivador”, buscou promover, em 

todas as instâncias da Igreja, um processo de reflexão sobre “os desafios que as novas 

condições civilizatórias trazem para a sua missão evangelizadora” (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 2014, n.p.).  

 O Diretório resultou do trabalho de pesquisadores, profissionais de comunicação e 

lideranças da Pastoral da Comunicação e foi o segundo a ser publicado no mundo, depois da 

                                                 
18

 Outros documentos de destaque sobre o tema da comunicação na Igreja precederam o diretório: Comunicação 

para a Verdade e Paz (Campanha da Fraternidade – 1989), Comunicação e Igreja no Brasil (1994) e 

Comunicação rumo ao novo milênio: conclusões e compromissos (1997).  
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Itália. O texto dedicou-se, primeiramente, à formulação e condução das práticas de 

comunicação interna e externa. Em linhas gerais, os principais pontos do documento, que 

entende a comunicação como “processos de construção simbólica que possibilitam a interação 

pessoal e a organização social” e que vão além da mera transmissão de mensagens, em 

direção à ressignificação do mundo, estão distribuídos em recomendações de usos da 

comunicação social, objetivos, desafios, precauções, planejamento de ações, tal como a 

seguir: 

– A comunicação social deve ser usada para criar comunhão, estabelecer vínculos de 

relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade, reafirmando a 

missão evangelizadora da Igreja e considerando as mudanças do mundo, entre as quais se 

encontra o avanço das tecnologias; além disso, difundir a ideia de “cultura do encontro”, 

conforme a proposta Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), através do Decreto Inter 

Mirífica (1963), reiterada pelo papa Francisco.  

– A Pastoral da Comunicação (Pascom) deve ser priorizada nos planos de ação da 

Igreja, com atenção especial para processos educomunicativos que envolvam as crianças e os 

jovens “como membros ativos da sociedade e da Igreja”. Essa pastoral deve atuar criando um 

processo dinâmico, dialógico, interativo e multidirecional, estimulando os católicos a 

confrontar as proposições oficiais com a realidade local e participar das definições sobre os 

tipos de intervenções necessárias para solucionar as questões levantadas. 

– Uma visão orgânica da presença dos processos de comunicação e suas tecnologias 

empregadas no dia a dia da sociedade contemporânea deve ser difundida, de modo a incluir 

todos no “grande plano de comunicação”. 

– A Igreja deve ter disposição para compreender as pessoas e a sociedade na qual vive, 

para obter êxito na ação evangelizadora. Para isso, tem de entender o mundo de hoje, suas 

rápidas mudanças e a presença da comunicação analógica e digital “em todos os espaços e 

conversas, e até na intimidade do lar”.  

– Os inventos da técnica que abrem novos caminhos para comunicar devem ser usados 

pelo comunicador. O cristão não deve abdicar da atual cultura midiática.  

– A imagem pública da Igreja deve ser fruto de uma prática comunitária e 

comunicativa que respeite os modelos de veracidade, afabilidade, sensibilidade aos direitos 

humanos, etc. 
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– As mídias são recursos disponíveis para o crescimento pessoal e social, para a 

definição dos processos de cidadania e o redesenho das formas de mediação na cultura, na 

sociedade, na vida política e na Igreja.  

– A mídia pode e deve promover a justiça e a solidariedade, comunicando os 

acontecimentos, analisando as situações e os problemas e dando voz às diversas opiniões.  

– O ecumenismo e o diálogo com outras religiões merecem particular atenção na 

comunicação eclesial. A era da comunicação cria oportunidades de encontro e relação entre as 

diversas experiências religiosas. 

– Lideranças locais, com acesso aos meios de comunicação, cumprem papel de 

referência na evangelização e na prática das comunidades de fé em nível paroquial. 

– A religiosidade popular deve ser respeitada; 

– Toda experiência de fé vivenciada na catequese deve acontecer na dimensão 

dialógica e participativa. 

– As possibilidades das mídias para a catequese devem ser otimizadas para o caso de  

pessoas com necessidades especiais, por exemplo. 

– O leigo é chamado a evangelizar a cultura da comunicação nas realidades que 

constituem a ordem temporal (família, cultura, as artes, as profissões, as instituições 

políticas). Os profissionais, pesquisadores e professores da comunicação são convocados a 

humanizar e a evangelizar essa cultura.  

– A comunicação deve ser usada a serviço dos pobres, pelos quais a opção preferencial 

se mantém como peculiaridade da Igreja latino-americana e caribenha. 

 Quanto às precauções com relação à cultura midiática, o diretório alerta e/ou 

recomenda que se evite: 

– A submissão dos processos de comunicação social ao sistema econômico e 

comercial, privilegiando-se o espetáculo e o entretenimento e trabalhando no sentido da 

manipulação da opinião pública e da proposição de “modelos distorcidos da existência 

humana, da família e da sociedade”. 

– A perda de qualidade da programação, em nome do aumento da audiência. 

– A não observância de rigorosos critérios éticos, o que é diretamente proporcional à 

dependência das organizações comunicacionais ao sistema econômico. 

– A submissão dos indivíduos e grupos ao “silêncio social”, ao serem ignorados pelas 

mídias.   
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– A ocupação do centro da relevância e da atenção em relação à Palavra e ao rito 

sacramental pelos aparatos técnicos, criando ambiente de dispersão e distração.  

– A substituição da presença física nas celebrações, de quem tem condições de fazê-lo, 

pelas transmissões midiáticas.   

– A recorrência da transmissão por meios eletrônicos de material gravado, 

priorizando-se sempre o modo “ao vivo”. Uma transmissão gravada, embora também 

evangelize, possui somente estatuto de documentário ou de reportagem.  

– Usar celebrações litúrgicas para veicular informações e notícias que são de interesse 

e apenas de grupos específicos, evitando, assim, desvios e ruídos no fluxo comunicativo.  

–  “Em nenhuma circunstância e sob nenhum pretexto, a celebração da missa pode 

converter-se em espetáculo ou marketing ou performance artística do ministro que a preside 

ou proclama a Palavra, bem como dos músicos cantores ou de outros envolvidos.” 

– A promoção das produções midiáticas que promovam fragmentação pessoal e social, 

gerando distanciamento ao invés de proximidade.  

– As produções midiáticas que apelam para a degradação e a banalização dos valores 

humanos e para a espetacularização, com o emprego urgente de uma ação educativa para o 

senso crítico. 

– Pensar que as mídias digitais substituam a vida em comunidade e a litúrgica 

presencial.  

O diretório também trata dos desafios a serem enfrentados para viver nos novos 

tempos e comunicar a mensagem do Evangelho:  

– Compreender o contexto cultural no qual os leigos estão inseridos e considerar sua 

participação; fazer com que os pastores dialoguem com os leigos e com eles busquem 

maneiras de aprofundar o diálogo com os diversos segmentos sociais no campo da 

comunicação.  

– Dar importância à formação para a comunicação e formar leigos para o exercício 

pleno da comunicação. 

– Fazer, dos jovens, sujeitos ativos da comunicação e da renovação da Igreja.  

– Incentivar jovens que estão presentes nas redes sociais digitais a dar testemunho 

cristão nesses ambientes.  

– Convocar jovens a desenvolver senso crítico diante da comunicação e das novas 

tecnologias, a estar atentos aos desvios da cultura contemporânea e a identificar quando a 

comunicação não promove a vida, a dignidade da pessoa humana e o bem comum. 
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– Fazer com que a interatividade das pessoas com as mídias, caracterizada pela 

autonomia e pelo protagonismo, seja pautada pelo respeito, pelo diálogo e pela amizade, 

marcados pelo espírito colaborativo e cooperativo.  

– Reforçar a ideia de que o acesso livre às informações e a liberdade de expressão são 

fundamentais para a democracia. 

– Mostrar que a diferença entre os beneficiários dos novos meios de informação e 

expressão não pode converter-se em outra fonte de desigualdade e discriminação.  

– Enfrentar os limites do exercício da comunicação, como o analfabetismo, o domínio 

de grupos sobre outros, a interveniência de políticas públicas ou empresariais de controle 

sobre a produção e difusão de dados e informações e, sobretudo, o desconhecimento, dos 

próprios indivíduos, de seus direitos nesse campo. 

– Fazer das mudanças provocadas pela revolução das comunicações oportunidades 

para a Igreja neste início do século XXI, por meio de revisão pastoral e cultural, a fim de 

enfrentar as questões no nosso tempo. 

 Quanto ao planejamento da comunicação na Igreja, foram ressaltadas, no documento, 

as seguintes observações e ações: 

– Os agentes da comunicação precisam desenvolver projetos e trabalhos conjuntos de 

comunicação, com sustentação em uma “cultura de planejamento e da avaliação das ações 

comunicativas”. É importante definir metas e estratégias de gestão, estabelecer critérios de 

decisão e promover encontros que valorizem os acontecimentos nacionais, regionais e 

diocesanos importantes para a comunidade. 

– É necessário constituir a Pastoral da Comunicação em cada igreja e cada paróquia 

como estratégia privilegiada da ação evangelizadora. A colaboração dos leigos presentes nas 

comunidades é fundamental. 

– Diante do poder da mídia de influenciar a opinião pública, a Igreja precisa ter seus 

próprios veículos e tem a necessidade de dialogar com os meios de comunicação não 

católicos.  

– Os que falarão em nome da Igreja precisam ter clareza e capacidade de síntese 

quanto aos temas referentes à fé e às questões morais. Isso exige prudência, permanente 

atenção e competência. 

– A comunicação popular, feita pelo povo, “a partir dele e para ele”, visa a mudar as 

estruturas. Os meios católicos também devem abrir espaço para essa comunicação e incentivá-

la. 
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– É imprescindível a participação dos católicos no debate público para promoverem a 

cultura do encontro e temas religiosos no âmbito da mídia. A responsabilidade profissional 

dos fiéis leigos nos meios de comunicação massivos e digitais deve ser reconhecida e 

respaldada com recursos materiais, intelectuais e pastorais adequados. 

– É preciso investir na formação dos produtores, dos diretores, dos apresentadores e 

membros das várias redações, para que os temas religiosos sejam tratados com competência, 

sensibilidade e autêntico profissionalismo. 

– A contribuição oferecida por parte dos católicos especialistas nas mais variadas 

disciplinas do conhecimento, para se apresentarem na mídia, deverá ser valorizada, seja pela 

sua competência, seja para evitar o reforço da imagem demasiadamente “clerical” da Igreja. 

– É importante valorizar a presença da Igreja em espaços não convencionais para 

difusão de mensagens religiosas.  

– Ninguém, a priori, tem o direito de falar em nome da Igreja, a não ser que esteja 

investido de tal encargo. 

– Milhares de jovens estão sendo preparados em instituições de ensino superior e em 

escolas de comunicação social e eles merecem uma atenção pastoral especializada.  

– A imprensa e as mídias tradicionais continuam sendo meios importantes na era da 

convergência, adequando-se à tecnologia.  

– As emissoras de rádio e TV devem seguir as orientações da CNBB e oferecer 

espaços em sua programação que valorizem os acontecimentos originados na vida pastoral 

das mais distintas regiões. 

– A internet e a articulação das redes sociais passaram a ser partes integrantes da 

vivência cotidiana contemporânea, e as redes sociais dão formas novas às dinâmicas da 

comunicação também da religião. 

– A nova evangelização na cultura digital pede revisão dos métodos pastorais. Faz-se 

necessário contribuir para a dignificação da pessoa. 

– As comunidades em redes digitais complementam e fortalecem as comunidades 

presenciais. Isso exige uma renovada capacidade de dialogar com as pessoas e entender o seu 

modo de se relacionar.  

– A Igreja precisa estar presente nos debates em torno da revisão das mídias, 

oferecendo, por exemplo, subsídios para que as dioceses e paróquias, assim como as 

instituições especializadas na área, se mantenham atentas ao tema. 
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– Compete aos grupos midiáticos agir com independência, quer em relação aos 

governos e partidos políticos, quer em relação aos anunciantes. Em todas as ocasiões, é dever 

do sistema midiático respeitar a infância presente entre suas audiências. 

– Espera-se dos anunciantes que respeitem o direito à liberdade de expressão dos 

veículos que patrocinam e que evitem sempre mensagens publicitárias que desconsiderem os 

direitos humanos. 

– As universidades devem incluir políticas de comunicação entre seus objetos de 

estudo e de educação profissional, privilegiando as pesquisas sobre este tema. 

– A sociedade brasileira é plural e diversa, garantindo a todos, em sua Constituição, o 

direito inalienável à comunicação. 

– Atualmente, a Igreja tem um número significativo de concessões de emissoras de 

rádio e televisão, o que permite um intenso trabalho desenvolvido por suas dioceses, 

paróquias, congregações, comunidades religiosas e movimentos de leigos católicos. As redes 

de comunicação da Igreja envolvem as diferentes mídias de alcance nacional. 

– Recomenda-se aos responsáveis pelos meios de comunicação recebidos como 

outorga pública que estejam atentos ao que determina a legislação correspondente quanto às 

obrigações em relação aos conteúdos. Faz-se necessário que as emissoras de rádio e de 

televisão de orientação católica sejam reconhecidas pela excelência de seus serviços à 

educação e à cultura das regiões onde estão estabelecidas.  

– Em termos da política interna da Igreja para o uso dos veículos de comunicação, 

recomenda-se que seja garantida, nas coberturas jornalísticas e na veiculação de 

documentários, uma justa sintonia com os temas de interesse para os diferentes setores da 

Igreja, especialmente aqueles voltados para o atendimento à comunidade. 

– A Pascom não se limita a ações isoladas, como a produção de murais, boletins e 

jornais impressos, programas de TV e rádio, construção de sites, blogs e outros meios. Tudo 

isso deve fazer parte de uma política global que gere comunhão e interatividade, alicerçada 

em quatro eixos: 1) formação, 2) articulação, 3) produção e 4) espiritualidade, que são 

dimensões do projeto nacional da Pascom.  

– Para articular as diversas iniciativas comunicacionais, a CNBB, desde o seu início, 

foi estruturando sua comunicação em vista da evangelização e do diálogo com a sociedade. A 

Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação tem, como tarefa, animar e articular a 

Pascom e os processos e meios comunicativos da Igreja no Brasil, em atenção às 
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especificidades de cada região quanto à sua cultura, desafios e realizações na área da 

comunicação. 

– A Pascom deve colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações 

comunicativas; promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais; capacitar os agentes 

de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia; 

favorecer o diálogo entre a Igreja e os meios de comunicação; envolver os profissionais e 

pesquisadores da comunicação nas reflexões da Igreja; e desenvolver as áreas da 

comunicação, como a imprensa, a publicidade e as relações públicas.  

– A Pascom envolve todos os setores a serviço da Igreja, incluindo os bispos, os 

presbíteros, os religiosos consagrados e os leigos. O bispo, como um dos principais 

dinamizadores da comunicação da Igreja, favorece a comunicação na ação pastoral, o que 

inclui a formulação de políticas e ações voltadas para o exercício comunicativo no âmbito 

interno das igrejas particulares, bem como nas relações da Igreja com a mídia. No Brasil, cabe 

aos bispos presidir os setores de comunicação em âmbito nacional, regional e diocesano.  

– O Concílio Ecumênico Vaticano II reforça o importante papel dos leigos no diálogo 

entre fé e cultura e sua atuação no campo da comunicação. Isso requer preparação técnica, 

doutrinal e espiritual que lhes possibilite uma gestão eficaz na coordenação da Pascom, no 

âmbito que lhes é confiado e em sua atuação como comunicadores. É fundamental que a 

Igreja lhes propicie oportunidades de formação continuada na área da comunicação.  

– No âmbito nacional, regional e diocesano, a Igreja precisa contar com uma estrutura 

de assessoria de imprensa qualificada. Deve ser gerida por um profissional da área com 

capacidade de relações com a imprensa, capaz de administrar as eventuais situações 

problemáticas que poderão apresentar-se no contexto da Igreja e que seja intuitivo na 

divulgação de eventos importantes com repercussão na sociedade.  

– As equipes de reflexão de comunicação, tanto no âmbito regional quanto diocesano, 

são constituídas por pesquisadores e profissionais da área, a fim de contribuírem para a 

reflexão sobre a comunicação no campo teórico-prático, cultural e das políticas de 

comunicação. Os membros da equipe são convidados pelos bispos, cuja nomeação é de quatro 

anos, podendo ser reconduzidos.  

– É importante que cada Conferência Episcopal e cada diocese elaborem um plano 

pastoral completo de comunicação. O Aetatis Novae sugere que a ótica da comunicação 

perpasse toda a ação evangelizadora da Igreja. As diretrizes aqui apresentadas só poderão ser 

executadas mediante a elaboração de um planejamento sistemático.  
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– Uma vez delineadas as principais ações do planejamento, deve-se elaborar um 

projeto que corresponda às necessidades locais. A elaboração de um projeto deve contar com 

uma equipe qualificada e comprometida. O projeto deve ser elaborado tendo em vista cada 

ação e meta e objetivos a serem alcançados em curto, médio e longo prazo. Para medir a 

eficiência do projeto, é necessária a criação de mecanismos de avaliação capazes de monitorar 

o andamento das atividades.  

Portanto, de acordo com o diretório, a Comunicação Social da Igreja vem ocupando 

lugar estratégico. No capítulo seguinte, veremos como isso se dá no caso da Catedral 

Metropolitana Cristo Rei de Belo Horizonte.  
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CAPÍTULO 3 – A Catedral Cristo Rei 

 

 As construções de megatemplos têm sido um recurso utilizado no contexto de 

concorrência religiosa para demonstração de vigor do cristianismo no Brasil, da intensa 

participação de fiéis e de geração de renda com o turismo religioso. A Igreja Católica foi 

pioneira nesta iniciativa, seguida e aperfeiçoada por outras denominações religiosas cristãs. 

Em matéria publicada pela BBC (SOUZA, 2016), o professor da PUC-SP Rodrigo Franklin 

relata que a Igreja Católica fez isso durante milênios, com a Basílica de São Pedro e o 

barroco. Diferentemente do que parece hoje, os evangélicos do século XXI estariam 

“aprendendo com os católicos” porque viram que a experiência da Igreja foi bem-sucedida. 

Conforme observação de Souza (1992 apud REFKALEFSKY, 2008), a Igreja Católica usa 

elementos do marketing há muito tempo: marca e logotipo (a cruz), “comunicação auditiva”, 

sinos e cânticos para chamar os fiéis, ponto de venda (Igreja como referência em uma cidade); 

“licenciamento” (distribuição de santinhos, medalhinhas, folhetos, etc.); “comunicação 

virtual” (orações) e “comunicação interativa”, como acontecem nos casos dos místicos e 

iluminados. 

 A construção de uma catedral em Belo Horizonte foi idealizada pelo primeiro 

arcebispo da capital mineira, dom Antônio dos Santos Cabral
19

, em 1922, onde atualmente 

existe a Praça Milton Campos, no bairro Mangabeiras, zona Sul da cidade. Quase cem anos 

depois, em uma situação menos favorável para a Igreja Católica, ressurgiu “o antigo sonho” 

de dom Cabral. O quarto arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira 

Azevedo, tomou posse, em 2004, com o discurso de resgatar os princípios “de uma Igreja 

cada vez mais servidora” e impulsionar a construção da Catedral Cristo Rei. Segundo a 

apresentação do projeto no site, a catedral servirá às obras sociais (pastorais) e reunirá todas 

as instâncias administrativas
20

 dos empreendimentos gerenciados pela Igreja na capital 

mineira. Nas palavras do arcebispo, será “o epicentro da fé”. A obra está sendo realizada com 

a doação de recursos dos fiéis, num esforço de envolvimento da população católica desde o 

início da construção, na tentativa de recriar o sentimento de participação em um projeto 

coletivo, de solidariedade e, quem sabe, da experiência da “comunidade” na Igreja.  

De acordo com texto divulgado no site, a história da edificação inicia-se com a 

                                                 
19

 Texto sem data e sem autor disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/CABRAL,%20Ant%C3%B4nio%20dos%20Santos.pdf>. 
20

A Rede Catedral de Comunicação Católica, a Reitoria da PUC Minas, a Sociedade Mineira de Cultura e 

vicariatos de ação política e social (pastorais dos negros, da sobriedade, carcerária, da saúde, do idoso, do menor, 

da Aids, da criança, Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Casa da Juventude, Mitra Arquidiocesana e 

administração da Fumarc, museus, livrarias e lojas e a sede da campanha Faço Parte). 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CABRAL,%20Ant%C3%B4nio%20dos%20Santos.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CABRAL,%20Ant%C3%B4nio%20dos%20Santos.pdf
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chegada a Belo Horizonte de dom Cabral, como ficou conhecido o primeiro arcebispo 

metropolitano. 

 
Dom Antônio dos Santos Cabral chega a Belo Horizonte, em 30 de abril de 

1922, para instalar a diocese da Capital, criada em 11 de fevereiro de 1921, 

pelo Papa Bento XV. Entre suas muitas tarefas, na capital nova e na diocese 

nova, o desafio de construir a Catedral. A cidade contava apenas com três 

igrejas: São José, Nossa Senhora da Boa Viagem e Nossa Senhora do 

Rosário. Ele escolheu a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, na sua 

nova edificação, para ser a CATEDRAL PROVISÓRIA. A realização do 

Congresso Eucarístico Nacional, em 1936, na Capital Mineira, motiva Dom 

Cabral no empreendimento do sonho de construir a CATEDRAL CRISTO 

REI, a ser localizada na atual Praça Milton Campos, no alto da Avenida 

Afonso Pena, onde foi iniciada a sua construção pela cripta, num projeto 

arrojado, uma réplica da Basílica de São Pedro, em Roma, coincidindo com 

a previsão feita pelo urbanista Aarão Reis, quando do planejamento da 

primeira cidade planejada no Brasil. Desafios e percalços, circunstâncias e 

dificuldades, necessidades e urgências adiaram por décadas esse grande 

sonho (CATEDRAL CRISTO REI BH, 2016, n.p.). 

 

 Assim, o “antigo sonho” foi retomado e tornou-se prioridade. Projeto quase 

centenário, desde que anunciado foi “engavetado” em função de outros “desafios e percalços, 

circunstâncias e dificuldades, necessidades e urgências”. Hoje, é grande a expectativa da 

Igreja depositada no projeto. Conforme assinala Hobsbawm e Ranger (1997), quanto mais 

longeva a tradição, melhor é a justificativa para sua reinvenção. 

 A retomada do projeto, de acordo com dom Walmor Oliveira de Azevedo, decorre do 

fato de que, já no início de seu trabalho na cidade, começou a ser perguntado sobre o plano 

definitivo de Catedral em Belo Horizonte. Depois de conversar com muitas pessoas, rever a 

história do projeto e examinar as condições urbanísticas, o arcebispo buscou “o sentido mais 

adequado de uma Catedral” e passou a elaborar a ideia de criar um “lugar da espiritualidade, 

da cultura e da educação, da arte e do cuidado com os pobres, do pensamento e do diálogo” 

(CATEDRAL CRISTO REI BH, 2016, n.p.). 

 A conclusão foi a de que o projeto “só poderia ter lugar na Avenida Cristiano 

Machado”, em função de seu adensamento populacional e promissor desenvolvimento da 

região Norte, que tem a potencialidade de aumentar os fiéis. A esse crescimento, a Igreja 

responderia com serviços planejados para o público, promovendo o sentido do 

“desenvolvimento humano das comunidades mais pobres” (CATEDRAL CRISTO REI BH, 

2016, n.p.) e firmando o compromisso com a solidariedade em todos os 28 municípios que 

integram a Arquidiocese (ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE, 2016). O artigo 

intitulado “2005: a coragem de retomar um projeto” explica que o templo, situado 
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[...] na Avenida Cristiano Machado, em frente à estação do Metrô Vilarinho, 

epicentro geográfico, considerando o adensamento populacional de uma 

Arquidiocese de cinco milhões de habitantes. Ainda em tempo, antes dos 

grandes projetos que impulsionam rápidos avanços e desenvolvimentos no 

vetor norte da região metropolitana, aconteceu a aquisição de um importante 

terreno. O lugar fez vislumbrar um projeto pensado por um arrojado 

arquiteto. Oscar Niemeyer era o nome [...] (CATEDRAL CRISTO REI BH, 

2016, n.p.). 

 

 Não por acaso, o “megatemplo” está sendo erguido no bairro Juliana, na região de 

Venda Nova, uma das mais populosas e carentes da região metropolitana, segundo o IDH 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). A obra é projetada 

para comportar grandes eventos que possam proporcionar a níveis de experiência religiosa em 

massa. 

 Com o empreendimento, os líderes da igreja presumem aumento da busca pela fé 

católica da população belo-horizontina e que a concentração das atividades na Catedral possa 

atender demandas “das obras sociais que o povo tanto necessita”. Em um terreno de 24 mil 

m
2
, a construção deveria ter sido iniciada em 2008, por ocasião de missa realizada no terreno, 

em 7 de abril deste mesmo ano, Dia da Misericórdia. O término foi previsto para 2013 

(YOUTUBE, 2012). No entanto, somente em 2011 a Arquidiocese de Belo Horizonte deu 

início, de fato, à campanha para a construção. O término das obras foi adiado para 2020. 

 Tendo em vista que as fontes de receitas são doações de indivíduos e organizações, 

todos os doadores terão seus nomes gravados no piso da Praça das Famílias, em cada conta de 

um grande rosário. A igreja, com essa recompensa, afirma a aquisição de visibilidade como 

um valor contemporâneo, o que faz da campanha Praça das Famílias uma ação bem-sucedida. 

As doações têm se mantido, apesar da crise econômica, “em ritmo razoável, sem parar um 

único dia” e continuam a bancar os serviços prestados pelas construtoras Mendes Júnior e 

Andrade Gutierrez, como lembra Antônio Márcio de Freitas
21

, engenheiro responsável pela 

obra. As doações podem ser feitas pela internet, no endereço 

www.catedralcristoreibh.com.br/doa. 

             Aproximadamente R$ 30 milhões já foram investidos na construção. De acordo com a 

agência de notícias Zenit, dedicada à produção e divulgação de notícias da Igreja Católica, a 

catedral prestará 

 
[...] importantes serviços desenvolvidos pela Igreja, a exemplo da [casa] 

Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida – que ficará aberta dia 

e noite, durante 24h, para amparar quem precisa de ajuda –, pessoas em 

                                                 
21

 Ver matéria publicada no jornal Estado de Minas de 2 de agosto de 2016 (WERNECK, 2016).  
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busca de apoio para superar a dependência química, famílias pobres do 

interior de Minas que estão na capital mineira para tratamento médico e não 

têm um lugar para o descanso, alimentação e cuidados com a higiene 

pessoal. A infraestrutura da Catedral também será dedicada às pastorais 

sociais. Reunirá espaços para cursos gratuitos, exposições artísticas e 

culturais (ZENIT, 2016, n.p.). 

 

 A construção da catedral, como parte da reação da Igreja Católica diante da queda no 

número de fiéis e do aumento dos evangélicos, foi confirmada pelo próprio arcebispo 

(CARVALHO, 2012). Simbolicamente, diz muito sobre o embate entre estes e os católicos, 

que já ergueram muitos templos no Brasil e no exterior.  

 O projeto conta com a simpatia de atores socialmente relevantes. Segundo matéria da 

revista Veja BH (2012), a catedral terá capacidade quatro vezes maior que a do imenso 

templo erguido pela IURD. Ao abordar a construção de um “templo monumental” para os 

católicos, o texto deixa entrever os potenciais benefícios econômicos que a cidade poderia ter 

com a empreitada. Tenta-se construir a imagem de que “o sonho do arcebispo” deveria 

transformar-se no sonho de todos os fiéis e empresários da região, já que a atração de fiéis à 

cidade seria benéfica também para o comércio e prestação de serviços.  

 No que diz respeito ao maior representante da Igreja Católica, o então papa Bento 

XVI, segundo a ACI
22

, as impressões sobre o projeto foram as melhores possíveis. 

 

Quem revela é o arquiteto, gerente de obras da Sociedade Mineira de Cultura 

(SMC) e professor da PUC Minas, Leonardo de Araújo Pereira, que, no 

início do mês de julho, esteve no Vaticano, representando a Arquidiocese de 

Belo Horizonte na abertura da exposição “O esplendor da verdade, a beleza 

da caridade”, realizada em homenagem aos 60 anos de sacerdócio do Papa. 

Foram expostas no Vaticano 60 obras de um seleto grupo de artistas. Entre 

elas, a maquete que reproduz a concepção arquitetônica de Oscar Niemeyer 

para a nova catedral metropolitana da arquidiocese de Belo Horizonte. [...] 

Leonardo, que já havia solicitado autorização para detalhar o projeto e esteve 

atento ao desenrolar da situação, também conseguiu um momento para se 

dirigir a Bento XVI e apresentar a Catedral (ACI DIGITAL, 2011, n.p.). 

 
 

 Bento XVI, segundo o arquiteto, valorizou a coragem para construir igrejas “capazes 

de acolher tanta gente”; mostrou encanto especial pelo campanário e ficou muito feliz ao 

saber que o serviço pastoral da igreja metropolitana de Belo Horizonte terá na Catedral Cristo 

Rei um grande centro. Leonardo Pereira disse ter ficado impactado pela reação de jornalistas e 

artistas diante do projeto. De acordo com ele, todos “ficaram admirados” ao saber que a 

                                                 
22

 ACI Digital é o serviço de notícias em português do grupo ACI, encabeçado pela agência ACI Prensa, que foi 

originalmente fundada com o nome de ACI, e seu escritório central se encontra em Lima, no Peru, onde é 

reconhecida juridicamente como uma associação educativa sem fins lucrativos vinculada à Igreja Católica.  
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catedral foi projetada por Niemeyer, então com 103 anos de idade. Já o discurso do atual papa 

Francisco (2013) chama a atenção para outros aspectos, diferentemente de seu antecessor. Em 

carta aos bispos participantes do Simpósio sobre Gestão Financeira (Roma, novembro de 

2016), o pontífice fez críticas contundentes ao uso dos padrões do mercado na gestão das 

instituições católicas. Para o chefe do Vaticano, “a hipocrisia dos consagrados que vivem 

como ricos fere a consciência dos fiéis e prejudica a Igreja”. Papa Francisco reafirma, ainda, 

que nunca a economia e a sua gestão são ética e antropologicamente neutras. “Ou concorrem 

para construir relações de justiça e de solidariedade, ou geram situações de exclusão e de 

rejeição” (LOPES, 2016, n.p.).  

 Além da retomada da história e do exame das condições urbanísticas da região 

metropolitana da capital mineira, se coloca o grande desafio de construir um lugar da 

espiritualidade, da cultura e da educação, da arte e do cuidado com os pobres, do pensamento 

e do diálogo, segundo o discurso da oficialidade local. Um projeto ambicioso só se justificaria 

pela demanda (YOUTUBE, 2012) da realidade urbana local e, por isso, “só poderia ter lugar 

na Avenida Cristiano Machado”, que leva até a região Norte, cujo adensamento populacional 

sinaliza, positivamente, para a recomposição das estruturas de plausibilidade. 

 A retomada do projeto e a escolha do local, conforme divulgação no site, foram 

realizadas em dois anos de reflexões e de ponderações. Em novembro de 2005, o arcebispo 

metropolitano de Belo Horizonte viajou ao Rio de Janeiro e encontrou-se com Niemeyer para 

solicitar o projeto arquitetônico da Catedral Cristo Rei. Niemeyer abraçou com entusiasmo a 

missão, prevendo a entrega do projeto em seis meses. A partir da decisão da Arquidiocese, 

iniciou-se o processo de divulgação da Catedral Cristo Rei e dos valores a ela vinculados 

“para unir passado e futuro” em uma nova comunidade, ou agregar memórias das culturas 

paroquianas a partir da construção do templo.  

            Na construção da catedral, a busca de recomposição do sentimento de pertencimento 

ao catolicismo levou a iniciativas que congreguem os fiéis, a exemplo da campanha “Faço 

Parte”. Com essa campanha, por meio da publicidade e do marketing, procura-se construir 

uma “marca” que gere determinada percepção das pessoas da natureza do projeto; em termos 

gerenciais, do consumidor em relação aos produtos e serviços oferecido pela instituição 

religiosa. No caso aqui considerado, esses produtos (sensação de pertencimento, local de 

encontro e solidariedade e vivência com a diversidade) são modelados por estratégias que 

trabalham com o imaginário a partir do desejo de pertencimento e de busca por uma 

identidade palatável na modernidade (TEIXEIRA, 2010). 
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  O trabalho do marketing religioso supõe a localização de necessidades e desejos dos 

participantes do público. Assim, a ideia de que nos movemos em uma “sociedade líquida”, 

sem pontos fixos, desequilibrada, privada de referências sólidas e estáveis, na cultura do 

efêmero e no “usa e descarta”, conforme o dizer do papa Francisco, utilizado na epígrafe 

deste trabalho, parece ser a razão das insatisfações contemporâneas que poderão ser 

reduzidas pela ação da Igreja. Para superar essas insatisfações, a campanha “Faço Parte” 

pretende ser a ação criada para supri-las em parte.  

              

3.1 A campanha “Faço Parte” 

 

 Criada em julho de 2008, a campanha “Faço Parte” visava, inicialmente, a atender os 

anseios dos ouvintes da Rádio América – um dos veículos de comunicação da Arquidiocese 

de Belo Horizonte. O pedido do público era o de colaborar, financeiramente, com a melhoria 

do sinal e da cobertura da Rádio América, responsável por veicular o programa Experiência 

de Deus, de Reginaldo Manzotti, líder em audiência radiofônica na região metropolitana de 

Belo Horizonte, segundo o Ibope (PRATA, 2009). 

 Esse indicativo da vontade de pertencer a algo maior pode ter sido o estímulo para a 

ampliação da forma de colaboração, divulgadas pelos locutores da rádio católica. Nessa 

mesma época, os esforços foram concentrados, também, na expansão do sinal da TV 

Horizonte, criada em 1998. A emissora de televisão, junto da Rádio América, passou a 

integrar a Rede Catedral de Comunicação Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Com o 

sucesso da campanha inicial, os dirigentes dos veículos de comunicação foram autorizados 

pelos bispos a prosseguir com a campanha, pois, segundo relato dos líderes da igreja, a 

Arquidiocese não possuía verba suficiente para a manutenção dos próprios meios de 

comunicação. Nesse clamor, os pedidos de doação para o projeto que já havia sido anunciado 

foram intensificados. A partir de 2011, a campanha se fortaleceu. Além de manter os veículos 

de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte (TV Horizonte, Rádio América e 

Opinião e Notícia – jornal online), destinou recursos ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, 

em Caeté (MG) – padroeira de Minas Gerais – e tornou-se a principal fonte para a 

viabilização da construção da Catedral Cristo Rei. As verbas arrecadadas permitiram que a 

restauração do Santuário da Serra da Piedade
23

 fosse finalizada em 2015. 

 

                                                 
23

 O Santuário de Nossa Senhora da Piedade localiza-se há 48 km da capital mineira e a 1.846 metros de altitude. 

O conjunto arquitetônico e paisagístico do santuário foi tombado, em 1956, pelo IPHAN.  
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 No organograma da catedral, a equipe da “Faço Parte” aparece ligada ao gestor 

administrativo, que, por sua vez, está diretamente ligado ao arcebispo. A ela é dada autonomia 

para acompanhar ações dos demais setores da Igreja e das empresas prestadoras de serviço, 

como, por exemplo, na avaliação de desempenho relacionado aos gastos e receitas. O status 

dessa equipe indica a centralização na tomada das decisões referentes ao andamento do 

projeto e aos resultados e metas do negócio. 

 Um padre, responsável pela “Faço Parte”, na qualidade de diretor-geral da Rede 

Catedral de Comunicação Católica, foi nomeado vigário episcopal para Comunicação e 

Cultura, com poder de decisão em relação às demais instâncias administrativas da instituição 

católica em Belo Horizonte.  

 Os profissionais de marketing são responsáveis pelo posicionamento da imagem do 

projeto e zelam pela coerência das ações ligadas à arrecadação de recursos financeiros, que 

tem, no projeto Praça das Famílias, uma das vertentes da “Faço Parte”, a principal fonte. As 

compensações oferecidas pela Igreja à adesão à campanha são a “eternização” dos nomes do 

doador e de seus familiares, gravados em uma das contas do terço de grandes dimensões, 

impresso no chão, contornando todo o espaço da catedral, além de proporcionar visibilidade 

aos donatários diante da comunidade. 

 O desenho é formado por 50 enormes contas nas quais haverá o registro de doadores e 

seus parentes, totalizando 20 mil famílias, ou seja, 400 famílias por conta. A quantia única 

estipulada para a doação é de R$ 3 mil, que podem ser divididos em parcelas. Elementos 

estéticos adicionais podem ser incluídos nos nomes com custos adicionais variáveis, conforme 

consta em formulário próprio de adesão fornecido pela Igreja. 

 Atualmente, a campanha Praça das Famílias conta com cerca de 20 mil sócios 

doadores, que doarão, ao longo da campanha, R$ 3 mil cada. Somente com essa vertente da 

“Faço Parte”, foram recolhidos cerca de R$ 2 milhões em 2015. A captação é permanente e 

busca participantes nos diversos eventos promovidos pela Arquidiocese.  

 A Praça das Famílias tem um setor de telemarketing intensivo que direciona para a 

criação de boletos de mensalidades para contribuições de fiéis que entram em contato, 

querendo participar. As mensagens da campanha no PABX
24

 estão sempre atualizadas com 

informações para doação, e as chamadas de espera contam com jingles e spots veiculados 

pelas ligações telefônicas direcionadas às organizações católicas da Arquidiocese e aos 

                                                 
24

 Em inglês significa Private Branch Exchange ou ainda PABX, cuja tradução seria Troca automática de 

ramais privados. Trata-se de um centro de distribuição telefônica pertencente a uma empresa que não inclua 

como sua atividade o fornecimento de serviços telefônicos ao público em geral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
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públicos interno e externo. As mensagens de espera nas linhas telefônicas representam um 

índice considerável de sucesso na captação de novos adeptos, reencaminhados para o setor da 

campanha. 

 O setor de telemarketing é terceirizado, mas ativo, ou seja, busca colaboradores 

também a partir do banco de dados gerados no site e na rede social. Já o Facebook, única rede 

social vinculada ao site da catedral, não busca potenciais colaboradores. Nele são postadas 

fotos de eventos e notícias, nem sempre relacionadas à campanha. As mensagens do público 

enviadas pelo Facebook não são respondidas. A participação do público é baixa – em torno de 

mil seguidores. No site da catedral, não é diferente, a atualização dos conteúdos é 

praticamente inexistente: a última ocorreu em novembro de 2013, com a publicação de um 

artigo de dom Walmor Oliveira de Azevedo. A rede social é subutilizada e não parece ter a 

importância a ela atribuída no discurso eclesiástico, desprezando o potencial da monitoração 

para atingir um público indeterminado de pessoas.  

Outra estratégia são os eventos. Somente em 2014 e 2015 foram realizados mais de 

100 eventos, tais como apresentação de padres cantores, lançamentos das etapas da 

construção da catedral e visita dos envolvidos com o merchandising da “Faço Parte” às 

paróquias e festas de santos, com o intuito de reforçar as doações. Dentre os eventos ligados à 

construção física da catedral, houve a inauguração de uma cruz no terreno onde se localiza o 

templo, dotada de ampla visibilidade na região, a pedra fundamental e outros eventos 

capitaneados pelo arcebispo, sempre acompanhado pela Assessoria de Comunicação. Em 

2015, o evento de maior envergadura, chamado “Torcida de Deus”, reuniu mais de 50 mil 

católicos no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, de acordo com Arquidiocese 

de Belo Horizonte, responsável pela organização. O evento foi marcado por apresentações 

musicais e culturais, celebração da Eucaristia, procissão do Santíssimo Sacramento e ampla 

divulgação da campanha de construção da catedral. Todas essas celebrações, parte do 

calendário religioso católico, serão, no futuro, realizadas no megatemplo. 

 Há, no terreno onde está sendo construída a catedral, uma tenda para orações. Aberta 

das 7h às 20h, o espaço da “Tenda Cristo Rei” é equipado com vários recursos audiovisuais e 

proporciona aos fiéis vista panorâmica das obras. Em várias oportunidades, a Arquidiocese 

promoveu missas no local, como no Natal de 2015, quando o arcebispo celebrou o ritual para 

pessoas em situação de rua. Além das missas na Tenda, há visitas guiadas para conhecer as 

obras que contam com a participação de pessoas provenientes de várias paróquias brasileiras, 

como consta no livro de visitas.  



71 

 

 Além da equipe específica, a campanha conta, diretamente, com o expediente da 

Assessoria de Comunicação e Marketing da Arquidiocese, que possui cerca de 20 

funcionários. A assessoria cuida da agenda do arcebispo, que realiza o trabalho estritamente 

religioso e atua como representante institucional de relacionamento com a sociedade. É 

possível perceber a participação recorrente de representantes da Igreja de Belo Horizonte em 

entrevistas nos meios de comunicação mineiros e nacionais, a publicação de reportagens nos 

meios impressos e a compra de espaços e/ou “apoio” cultural para veiculação de peças 

publicitárias da campanha para a construção da catedral. Esse esforço da Assessoria de 

Comunicação resulta em inserções nas emissoras laicas de maior alcance no Estado, como a 

Globo Minas, a Rede Minas, a Record e a TV Bandeirantes. 

 Já a equipe do marketing da Arquidiocese conta com o trabalho de impressão dos 

materiais, incluindo a revista periódica Faço Parte, da gráfica e editora Fumarc, cujo 

conteúdo volta-se para a prestação de serviços, como “respostas às muitas carências da 

sociedade contemporânea”, um dos objetivos do projeto. Na edição 83, por exemplo, dom 

Walmor Oliveira de Azevedo discorreu, longamente, sobre o tema “solidariedade” para 

estimular a participação na campanha e convocar os fiéis a visitar a Tenda Cristo Rei. 

 Para difundir e persuadir os fiéis, são criados programas, chamadas e outros produtos 

televisivos para a campanha. O programa semanal Faço Parte, com cinco reapresentações na 

TV Horizonte, tem como objetivo apresentar as histórias das famílias, em suas comunidades, 

que se envolveram com a campanha para construção da catedral, de pessoas que trabalham 

para juntar dinheiro, de doação de “artesanatos” e “pinturas” e de pessoas que foram 

agraciadas por alguma bênção, pararam de usar drogas, sobreviveram a um acidente, etc. 

Essas histórias são narradas por padres/repórteres que vão às casas desses personagens e 

entrevistam familiares, vizinhos e pároco local. 

 Em todos os programas da TV Horizonte, exceto os externos, que compram espaços, 

veiculados pela emissora, são obrigatórias as menções à campanha. Semanalmente, a 

jornalista responsável envia um release para as produções dos programas cujo teor varia de 

chamada para missas a doação de sacos de cimento
25

.  Além disso, na programação da TV 

Horizonte, houve, nos programas de curta duração, a inserção de tarjas com os telefones da 

campanha. Na época da ocorrência desses episódios, ficou evidente que a campanha carecia 

                                                 
25

 A mensagem pouco clara relativa à doação de sacos de cimento trouxe transtornos à equipe de Comunicação, 

uma vez que as pessoas os entregavam nas dependências da Arquidiocese. A ideia era de que fossem feitas 

doações em dinheiro para a compra desse material. Também ocorreram roubos do dinheiro colocado em 

dispositivos receptores de doação, distribuídos para todas as instituições mantidas pela Arquidiocese. 
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de profissionalização, à medida que as contratações obedeciam a indicações pessoais dos 

bispos e padres, em detrimento da competência técnica.  

 Já o programa de rádio difundido pela Rádio América, denominado Minuto Catedral, 

recebe testemunhos de fé à Nossa Senhora da Piedade – a rádio, além de veicular spots da 

campanha, diuturnamente, apresenta o conteúdo de releases enviados pela jornalista da “Faço 

Parte”, que inclui notícias factuais ligadas à construção da catedral como o local da 

peregrinação da maquete, mudança de telefones da campanha, locais para doações, etc. 

 Desde 2015, a “peregrinação da maquete” apresentou uma réplica de 1m x 1m de 

como será a nova Catedral Cristo Rei. Trata-se de uma ação mensal na qual as paróquias 

fazem o rodízio da maquete da Catedral Cristo Rei de uma para outra. A maquete do maior 

templo cristão de Minas Gerais, abençoada pelo papa Bento XVI, também foi exposta em 

centros comerciais (shopping centers). Esses eventos procuram envolver a comunidade e 

fazer com que cada vez mais pessoas conheçam o projeto de Niemeyer e contribuam com os 

trabalhos pastorais. 

 E, no site, é possível ver algumas outras iniciativas para contribuir com a construção 

da Catedral Cristo Rei. Visando à adesão ao projeto, constam no site o livro de ouro que “trará 

o nome de cada um que se dispuser a entregar um pouco daquilo que tem para edificar essa 

obra”. O livro será apresentado em dispositivo eletrônico à base de touchscreen, que ficará na 

entrada da catedral para acesso aos nomes que ajudarem financeiramente a construção.  

 Além das ações de comunicação, a estrutura da igreja foi repensada a partir de 

algumas informações sobre o conjunto dos fiéis. Entre os que professam a fé católica, nos 28 

municípios que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte, há uma estrutura com 720 

padres, 2 mil comunidades de fé e 277 paróquias, das quais 145 na capital mineira. Para 

atender a essa demanda, além da Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na região Norte, a 

Igreja investe na construção de mais 12 templos em pontos diferentes da cidade. O arcebispo 

metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, em um de seus textos 

publicados no site, procura desvincular essa iniciativa de qualquer propósito quantitativo para 

superar a concorrência. 

 
Será que somos verdadeiramente atentos às necessidades dos fiéis? Estamos 

presentes na vida das pessoas, sobretudo nos momentos mais difíceis, em 

situações de sofrimento e luta? Por isso mesmo é importante lembrarmos que 

não queremos simplesmente consolidar um “número” para dizer que 

formamos a maioria. O importante é o anúncio do Evangelho, trabalhar para 

que cada pessoa tenha a oportunidade de viver um verdadeiro encontro com 

Jesus Cristo (WERNECK, 2015, n.p.). 
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No entanto, conforme foi visto, os esforços empreendidos pela Igreja para o aumento 

estrutural como uma estratégia de reforço da sua plausibilidade não surtem os efeitos 

esperados. A construção de novas paróquias, salões paroquiais e capelas, bem como o 

aumento do contingente de padres, pouco contribui para a reversão das perdas. A permanência 

da queda do número de fiéis, somada à vinculação do católico com a instituição religiosa, que 

não passa pela frequência à igreja (PEREIRA, 2011), reduz o impacto dessas iniciativas. 
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CAPÍTULO 4 – As estratégias de reposicionamento do catolicismo 

 

4.1 Estratégias adotadas 

 

 Para construir um “lugar da espiritualidade, da cultura e da educação, da arte e do 

cuidado com os pobres, do pensamento e do diálogo”, a Igreja tem utilizado várias estratégias 

para garantir, minimamente, o sucesso do projeto.  

 Pode-se considerar que o projeto da catedral integra estratégias do catolicismo em 

busca de resultados efetivos de reposicionamento social. Exige revisão de procedimentos 

tradicionalmente adotados e sua substituição por práticas mais adequadas aos objetivos 

propostos, bem como o esforço para compreender como a instituição se insere 

socioculturalmente e de que modo responde às oportunidades e ameaças do cenário atual.  

 O desejo de dom Cabral percorreu um longo caminho e encontrou no arcebispo dom 

Walmor Oliveira de Azevedo a disposição para retomar como projeto integrante de estratégia 

de reposicionamento. Ele se reinicia com as discussões, as definições a respeito da 

viabilização e dos valores que a orienta e de uma perspectiva de futuro. Assim, estabeleceram-

se as iniciativas necessárias para fazer a mediação entre o sonho de dom Cabral e a realização 

por dom Walmor. A escolha de pessoal tecnicamente competente e as ações de monitoramento 

e avaliação são também definidas para dar início à construção. De acordo com Murad (2012, 

n.p.) 

 
Quando a estratégia é esmiuçada, vêm com ela o gerenciamento, a liderança 

nos processos e o monitoramento [...]. O plano estratégico pode ser estéril, se 

faltar conexão com a realidade. Algumas paróquias e dioceses têm belos 

planos de pastoral, que são “pseudo-estratégicos”: bem formulados, bonitos, 

mas pouco ousados e desarticulados. Não se especificam as pessoas 

responsáveis, os prazos, os custos. Não há monitoramento da execução. [...].  

Contrapõe-se à visão estratégica: o imediatismo (agir pensando somente em 

curto prazo), a anarquia (não ter princípios de ação), a reatividade (reage-se 

diante dos problemas, em vez de se antecipar a eles) e a simples repetição de 

práticas. E há igrejas locais que primam pela repetição. A fidelidade ao 

passado, tão necessária, não se equilibra com a visão de futuro. 

 

 Convencida, institucionalmente, da necessidade de profissionalização em um contexto 

concorrencial, a Igreja de Belo Horizonte iniciou a elaboração de um plano de marketing que 

garantisse a ampliação da visibilidade midiática não só da Catedral, mas também dos cinco 

maiores líderes da Igreja local – o arcebispo e os quatro bispos-auxiliares – e dos paroquianos 

empenhados na campanha.  
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 A “invenção” de uma nova “comunidade emocional”, conforme os propósitos 

institucionais declarados, contou, assim, com os recursos humanos e técnicos da comunicação 

mediada, visando ao sucesso da empreitada. A capacidade de argumentação e as estratégias de 

publicidade e marketing tornaram-se necessárias também para a religião, à medida que 

trabalham para o reconhecimento da validade interna e externa das suas razões. Para 

participar da esfera pública, os argumentos religiosos precisam ser “traduzidos” em termos 

que os tornem válidos e compreensíveis, tarefa que ficou a cargo de dom Walmor Oliveira de 

Azevedo, sobretudo por meio de publicações de textos no site da catedral e de mensagens 

televisivas. 

 O site www.catedralcristoreibh.com.br foi concebido como ferramenta estratégica para 

realizar a comunicação com um público amplo, não necessariamente católico, com alcance 

além da circunscrição da paróquia. Nos artigos disponíveis no site da Arquidiocese, os meios 

de comunicação são descritos como espaços privilegiados para se estabelecer o indispensável 

diálogo entre fé e ciência, para a difusão de ideias e para colocar em pauta a necessidade de 

reflexão sobre temas contemporâneos.   

 Algumas considerações sobre o conteúdo divulgado no site, baseadas nas abas “A 

catedral”, “Artigos do arcebispo” e “Respostas do Facebook”, apontam para as direções 

tomadas pelo catolicismo nos dias atuais. Para dom Walmor Oliveira de Azevedo, “a fé cristã 

não é para ser vivida apenas individualmente”. Pelo site, o arcebispo passou a divulgar o local 

da nova catedral como epicentro da dinâmica urbana, espaço metropolitano agregador, lugar 

da espiritualidade, da cultura, da educação, da arte, do cuidado com os pobres, da reflexão e 

do diálogo, dotando-o de uma carga simbólica cujos sentidos tenham poder de atração 

suficiente sobre as pessoas, conforme a seguir.   

 O arcebispo informou, pela internet, sobre as possibilidades trazidas pelo templo, que 

contará com uma praça multiuso, a Praça das Famílias, com capacidade aproximada para 

congregar 20 mil pessoas, em “momentos celebrativos, circuito sociais e culturais”. Museus, 

escolas de música, mosaico, pintura e restauro compõem o projeto, voltado, sobretudo, para: 

a) o acolhimento dos mais pobres, sem discriminação de outros estratos da sociedade, mas 

“visibilizando um exemplo com força para alimentar o nascimento de uma cultura nova, 

antídoto para discriminações e exclusões”; b) responder às exigências do presente e aos 

desafios do terceiro milênio “sem eliminar o temor”. Para isso, conta a favor do sucesso do 

projeto o enraizamento da fé no território mineiro, uma “força de sustentação e fonte de 

sentido”; c) marcar a história do povo mineiro, tendo a catedral como símbolo, com “a beleza 
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de uma edificação, a inteligência da engenharia, a comunicação da arquitetura e, no seu 

conjunto, as forças transformadoras da arte, comunicação, educação, ação social e cultura”; e 

d) ser uma construção coletiva, contando com a contribuição de cada pessoa – um “projeto 

sério”.  

 Nas postagens, há sempre o convite ao leitor para participar do projeto. Recorrendo, 

frequentemente, à expressão “uma obra em nossas mãos”, os textos publicados buscam 

realçar o caráter coletivo, não fixado, mas marcado por elementos locais da tradição, de 

criação de uma rede colaborativa para o empreendimento, composta por pessoas de diversas 

regiões da cidade. Os objetivos da Igreja são os de articular e fortalecer a rede de 

comunidades, por meio da ressignificação de práticas católicas tradicionais e da junção da 

religião a outras práticas solidárias e culturais, de acordo com os textos.  

 Junto ao objetivo de ampliar a participação do público, observa-se a constante menção 

à Catedral Cristo Rei como expressão cultural de Minas Gerais e de todos os mineiros, assim 

como as referências à arte e cultura do Estado. Segundo o arcebispo metropolitano, Belo 

Horizonte e Minas Gerais merecem a edificação desse monumento à fé cristã como referência 

a um indispensável acervo de valores e às raízes culturais “sólidas e próprias”, sustentando a 

ideia polêmica de “mineiridade”. “Nesse tecido áureo, brilha com fulgor próprio a pérola da 

fé cristã católica, presente e dando forma a nossos trezentos anos de história”, disse dom 

Walmor Oliveira de Azevedo. Destaca-se, nos textos de sua autoria, a importância da 

cooperação das instituições, das empresas e das famílias à campanha “Praça das Famílias”, 

que reúne todos aqueles que participam com doações. A Igreja se declara empenhada no 

ecumenismo e na atribuição de importância a “outras práticas confessionais, de comprovada 

seriedade e comprometida participação na construção de uma sociedade justa e solidária, às 

quais pretende se unir para a construção de uma sociedade melhor” (CATEDRAL CRISTO 

REI BH, 2016, n.p.). 

 A começar pelo projeto arquitetônico do templo, observa-se o empenho da Igreja em 

fazer algo marcante e único. Nos textos de sustentação e divulgação institucionais, a catedral 

em construção é associada à prática da “cultura do encontro”, em sintonia com mensagens 

emitidas pelo papa Francisco. A Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio da criação de uma 

referência física/material, que supostamente acolherá a todos, tenta revalorizar o sentimento 

comunitário que congregará pessoas no espaço da “irradiação da fé”, como é qualificada a 

Catedral Cristo Rei.  

 De acordo com Eliade (2010, p. 164), a “materialização da fé” santifica o sagrado e o 
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torna real. Simbolicamente, o templo católico edificado diferencia o espaço e separa dois 

modos de ser, o “profano” e o “religioso”. Paradoxalmente, é também local onde esses dois 

universos dialogam (ELIADE, 2010, p. 28-29). Deste modo, observa-se o emprego de 

estratégias de marketing para a transmissão de significados elaborados pelos representantes da 

Igreja, com o trabalho de especialistas que conduzem o trabalho por meio de sua perícia no 

uso de recursos técnico-científicos.  

 A arquitetura é também uma forma de comunicação, à medida que é portadora de uma 

mensagem, um valor estético, um estilo que diz respeito a uma época, a um povo e a uma 

cultura. A leitura das edificações religiosas feita por Eliade (2010) compara os templos e sua 

composição arquitetônica a uma “montanha cósmica”, um eixo que liga a Terra ao Céu, uma 

referência espacial física e/ou simbólica para todos, religiosos ou não. O desenho do templo 

católico em questão mostra que o edifício terá três pavimentos que formarão uma grande 

praça, um altar externo, espaço para missas campais e apresentações artísticas
26

. Na área 

externa, há duas estruturas brancas com 100 metros de altura apontando para o alto, formando 

um desenho que lembra a união de duas mãos em oração, “dignas de nota, como as colunas da 

catedral de Brasília”, no dizer de Niemeyer (KATTAH, 2011, n.p.), um campanário com 40 

metros, sete sinos, além de uma cruz de 20 metros. A capacidade é de até 20 mil pessoas, e os 

gastos totais na obra são da ordem de R$ 110 milhões, provenientes do já mencionado projeto 

Praça das Famílias, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para o arquiteto, a catedral deveria 

causar impacto (KATTAH, 2011, n.p.). O templo foi desenhado com o predomínio das 

formas circulares, uma marca do autor do projeto, dando a impressão de movimento à 

fachada. Tais formas se tornaram recorrentes na arquitetura moderna, como o exemplo da 

Catedral de Brasília, projetada pelo mesmo arquiteto, Oscar Niemeyer. Tinha predileção por 

esse tema, conforme depoimento seu, à época da construção da Catedral de BH.  

 
Esse é um dos temas que mais me atraem como arquiteto, apesar de minha 

posição em relação às coisas da religião – enfim, apesar de minha descrença. 

Desenhei esta catedral com o mesmo entusiasmo com que projetei a de 

Brasília ou aquela destinada ao Caminho Niemeyer, em Niterói, disse 

Niemeyer (KATTAH, 2011, n.p.). 

 

 A representação materializada do sentido emocional de grupo por um templo de 

grandes dimensões foi também justificada pela realização de grandes eventos. Vale notar 

ainda o impacto regional da obra, que ajudará a imprimir uma nova dinâmica à região, aos 

seus arredores e às vias de acesso.   

                                                 
26

 Em março de 2017, o prédio estava edificado até o segundo pavimento. 
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 Outra significativa ação estratégica empregada diz respeito às conexões estabelecidas 

com outras edificações importantes no cenário regional e nacional. Uma delas deu-se entre a 

Igreja São Francisco de Assis, conhecida como igrejinha da Pampulha, e a nova catedral, 

integrante do chamado Circuito Niemeyer, criado e divulgado por dom Walmor Oliveira de 

Azevedo. Inaugurada em 1943, a Igreja São Francisco de Assis é uma das obras mais famosas 

de Niemeyer e foi seu primeiro projeto de Igreja Católica. Integra o conjunto arquitetônico da 

Pampulha, que, em 2016, foi elevado a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Em 

função do ateísmo de Niemeyer e de suas propostas arrojadas, a igrejinha foi renegada pela 

Arquidiocese de Belo Horizonte, que proibiu a celebração de missas no seu interior por 14 

anos. Hoje, a conexão criada pela Arquidiocese se estabelece com a construção do templo, 

último trabalho do ateu Niemeyer, e é apresentada no discurso do arcebispo metropolitano 

como a disposição da Igreja em acolher as diferenças. Estrategicamente, a conjugação desses 

elementos potencializa a carga simbólica do templo.  

 

O patrimônio traz a fé e a religiosidade enraizadas na cultura e na vida do 

povo mineiro. Um exemplo é a Igreja de São Francisco de Assis, símbolo e 

coração do complexo arquitetônico da Pampulha, e bem perto está a catedral. 

Aí está a indicação do nascimento do Circuito Niemeyer, unindo a 

Pampulha, a Cristo Rei a Cidade Administrativa (também projetada por 

Niemeyer) pela Avenida Pedro I, passando pelo final da Avenida Cristiano 

Machado e seguindo pela rodovia MG-10. Trecho que merece ser 

reconhecido como uma grande avenida com o nome de São João Paulo II. É 

hora de novas audácias e novos passos pelo bem de Minas e dos mineiros 

(WERNECK, 2016, n.p.). 

 

 

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, esse raciocínio do arcebispo evidencia a 

junção de elementos simbolicamente importantes para marcar a presença pública da Igreja. O 

chamado Circuito Niemeyer – Pampulha/Cristo Rei/Cidade Administrativa – une três 

importantes referências de Minas Gerais para marcar a inserção católica na cultura mineira, 

revelando o novo momento pelo qual passaria a religião católica. Conforme alguns princípios 

do marketing, a aderência a qualquer projeto ou iniciativa deve ocorrer de dentro para fora da 

instituição que o propõe. Se os cidadãos próximos ao empreendimento não o aceitarem, as 

proposições de marketing têm grandes chances de não funcionar, e essa desconexão pode 

resultar em fracasso.  

Aproveitar as características emblemáticas de um lugar, em geral, é positivo para as 

organizações, inclusive as religiosas. Em geral, mesmo que a “estratégia e o nome da marca” 

tenha alcance global, sua execução deve ser, em parte considerável, localizada. Nos discursos 
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do líder católico, dom Walmor Oliveira de Azevedo, esta estratégia se revela. Para ele, é 

necessário ter em mente o fato de que a fé é uma força de sustentação e sentido em Minas 

Gerais.  

 
O barroco, outros monumentos e patrimônios da religiosidade tecem a 

cultura de Minas Gerais, tão significativa nos cenários da nação brasileira. 

No presente, somos desafiados a preparar, a partir dessa cultura, um futuro 

marcado por valores e referências que possam garantir uma sociedade mais 

pacífica, permanentemente inspirada pela justiça. Minas Gerais, as muitas 

Minas, particularmente sua região metropolitana, com força simbólica, tem 

na ousadia da construção da Catedral Cristo Rei singular oportunidade de 

marcar a história tricentenária do povo mineiro, com a beleza de uma 

edificação, a inteligência da engenharia, a comunicação da arquitetura e, no 

seu conjunto, as forças transformadoras da arte, comunicação, educação, 

ação social e cultura. Ousadia muito oportuna, particularmente neste 

momento sociopolítico e cultural, numa obra que merece o apoio de todos 

(CATEDRAL CRISTO REI BH, 2016, n.p.). 

 

 

O projeto representa, ainda, a oportunidade de celebrar o patrimônio de 300 anos da 

cultura mineira, em particular sua reconhecida referência à religiosidade católica, que deu 

origem a “[...] um conjunto cultural, histórico, artístico e religioso que abrange toda Minas 

Gerais” (CATEDRAL CRISTO REI BH, 2016, n.p.). A catedral representaria a 

materialização e o sustentáculo da cultura e religiosidade do povo mineiro, dos valores da 

família, de solidariedade, de fé, com a inserção eclesiástica na sociedade e cultura 

contemporâneas. Dom Walmor Oliveira de Azevedo faz menção ao apreço do então papa 

Bento XVI por esta conjugação das características locais com o trabalho universal de 

Niemeyer. O trecho abaixo mostra como o arcebispo concebe a catedral, que funcionará como 

espaço 

 

[...] criado e aberto à participação de todos, um interessante areópago que 

enseja discussões, debates, reflexões e intercâmbios. E permite hospedar, 

numa mesma praça, religiosos, artistas de variados campos, crentes, 

pastoralistas, construtores da sociedade pluralista, governantes, cidadãos – 

dos mais influentes aos mais simples. [...] Desde o desafio de imaginar uma 

igreja projetada de um lugar artístico e cidadão, de modo a não se empenhar 

esforços por uma obra que não corresponda às demandas que o momento 

atual, em várias direções, urge como resposta às muitas carências 

estampadas nos cenários das sociedades contemporâneas (CATEDRAL 

CRISTO REI BH, 2016, n.p.).  

 

 

 Essas considerações reforçam a ideia de que a Igreja quer retomar o seu espaço na 

esfera pública, abrindo suas portas para comportar a diversidade e servir de exemplo da 
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convivência entre as diferenças e exercício da cidadania. Nessa proposta de acolhimento, vale 

lembrar ainda que a Catedral Cristo Rei talvez tenha a pretensão de ser o lugar simbólico e 

físico de descanso para os fiéis contemporâneos, peregrinos em intensa mobilidade, à procura 

do local certo para se encontrar. 

 Não se trata, pois, de construir mais um local de “visitação religiosa” (OLIVEIRA, 

2007), como no turismo religioso, mas de um esforço de reavivamento católico que emprega 

elementos em harmonia com a sociedade atual, como o “espetáculo”, por exemplo. A aposta 

da Igreja é a de que a vinculação desses elementos com ações de consagração dos espaços da 

catedral funcionará como atrativos e promoverão o local. 

 Neste sentido, assim como as CEBs e a RCC, o megatemplo procura reconstruir a 

ideia de união, centralização e sentimento de pertencimento. No entanto, ao que parece, as 

ações utilizadas para consolidar a catedral remetem a aspectos presentes nesses dois 

movimentos católicos, porém, reelaborados. Fala-se em cidadania e presença social, usa-se a 

mídia e realizam-se eventos espetaculares, porém, de maneira “suavizada”, em uma tentativa 

de não incorrer nos mesmos “erros” dessas duas vertentes do catolicismo, conforme 

considerado no capítulo 2 desta dissertação.  

 Para isso, o projeto de criação de uma nova “comunidade emocional” tem o apoio das 

ferramentas da comunicação social e do marketing, utilizadas para incentivar a participação 

dos fiéis no projeto e dar a eles a visibilidade tão desejada na sociedade atual, na medida 

aceitável pela Igreja.  

     

4.2 O que dizem os entrevistados 

 

 Conforme exposto anteriormente, em um momento como o atual, em que a mobilidade 

religiosa tornou-se comum, segundo Pierucci (2003), as filiações tradicionais são as mais 

afetadas quanto à manutenção de seu rebanho, impondo a adoção de medidas de caráter 

profissional. Os grupos religiosos orientados pela lógica empresarial há muito 

compreenderam a necessidade de contratar profissionais para as áreas estratégicas – 

marketing, comunicação, contabilidade, etc. –, o que não havia ocorrido plenamente na Igreja 

Católica, se comparada às igrejas pentecostais.  

 Agora, a profissionalização é encarada por lideranças da igreja como uma demanda da 

vida contemporânea. O amadorismo, o pensamento espontâneo, a concepção do trabalho 

como repetição de tarefas e a escolha de pessoas com base em relações pessoais não cabem 
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mais nessa perspectiva. Ser profissional implica em domínio e capacidade de 

desenvolvimento de saberes específicos, na adoção de tecnologias necessárias ao trabalho, em 

especialização crescente, busca de “qualidade” para responder às demandas sociais, formação 

permanente das pessoas e ética profissional. 

 Conforme consta na apresentação desta dissertação, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com especialistas em comunicação que trabalham para a Igreja, providos da 

excelência técnica e competências profissionais específicas, exigidas na sociedade 

contemporânea (GIDDENS, 1995, p. 14). As entrevistas semiestruturadas enriqueceram as 

fontes documentais e auxiliaram na checagem dos dados coletados em outras fontes. Foram 

realizadas sete entrevistas com profissionais de comunicação e marketing leigos e religiosos 

que compuseram o material analisado. 

 A importância de ouvir as lideranças religiosas se dá devido ao seu papel na 

concepção de diretrizes institucionais, às suas funções mediadoras como evangelizador, autor 

de textos, comunicador e agente que estabelece contatos diretos com a população, bem como 

no empenho na manutenção e incorporação de práticas no cotidiano das igrejas. Agentes da 

religião estabelecida difundem informações oficiais, executam ritos e práticas religiosos e 

exercem alguma direção moral sobre seu público. São, pois, importantes incentivadores da 

vivência do catolicismo e têm a tarefa de ajudar na arregimentação de fiéis. O fato de a 

doutrina católica ainda contar com um contingente expressivo de adeptos deve-se, em parte, à 

valoração moral dada a ela por esses agentes eclesiásticos, em sua atividade junto aos fiéis, no 

sentido de legitimá-la. Por isso, a percepção que eles têm sobre a situação da Igreja e a sua 

avaliação das diretrizes e estratégias foram fundamentais para os propósitos da pesquisa 

realizada.  

 Com relação aos profissionais leigos da Comunicação entrevistados, envolvidos 

diretamente no projeto de construção da catedral, suas funções estratégicas demandam 

conhecimento dos propósitos da Igreja, da burocracia, de custos e exigências, além de ter de 

lidar com as respostas e demandas dos fiéis e de outras fontes, tais como a mídia, o direito, os 

governos, etc. Sua inserção social permite uma participação ampla e diversa no projeto, e a 

análise da sua visão “técnica” dos processos necessários ao reposicionamento eclesial ajudam 

a pensar sobre a adequação das estratégias empregadas. Além disso, trabalham com a seleção 

e publicização dos conteúdos simbólicos que sirvam para manter uma tradição e adaptá-la aos 

dias atuais. São eles responsáveis pela imagem pública da Igreja, fundamental para legitimar 

suas pretensões. 
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 Nas entrevistas com os profissionais da Comunicação/gestores, a atenção foi 

direcionada para os propósitos institucionais da construção do templo, o uso de ferramentas 

comunicacionais e as avaliações de cada um deles a respeito do trabalho realizado e de sua 

contribuição para o reavivamento da Igreja Católica. Buscou-se, também, verificar o modo 

como a Igreja lida com ações orientadas por outras instâncias e referências não religiosas. Por 

último, nas considerações finais, a sistematização das informações obtidas foi apresentada, 

sem a pretensão de conclusão, uma vez que o objeto de estudo, de acordo com a perspectiva 

dos Estudos Culturais, é dinâmico, mutável e não se presta a generalizações imediatas. 

 Com esses procedimentos, o trabalho buscou contribuir para fornecer elementos de 

esclarecimento da (re)significação institucional da memória coletiva católica, em uma 

sociedade em que “a aceleração das mudanças varre aquilo que possa subsistir da memória 

integrada, organizadora e todo-poderosa” (HERVIEU-LÉGER, 2003, p. 70). Neste sentido, a 

Catedral Cristo Rei de Belo Horizonte tem se mostrado um exemplo interessante.  

 O grupo de entrevistados foi composto pelo superintendente de Comunicação 

institucional da campanha “Faço Parte”, que gerencia todas as práticas comunicativas da 

Igreja; um padre, assessor de Comunicação e que publiciza a imagem da campanha “Faço 

Parte”; um assessor de Comunicação Interna que administra as ações de envolvimento da 

comunidade; um padre, assessor de comunicação, diretor da campanha e mediador das 

relações da Igreja com seus diversos públicos; um assessor de Comunicação Comercial, cuja 

função é fiscalizar se as práticas comerciais se ligam aos propósitos religiosos
27

; e dois 

gestores, que compõem o grupo de Comunicação e são responsáveis pelos conteúdos das 

emissoras de rádio e televisão de propriedade da Arquidiocese de Belo Horizonte. O perfil dos 

entrevistados é apresentado no quadro a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 Esse assessor acompanha as transações comerciais da instituição e verifica se atendem aos preceitos religiosos 

católicos. Em algumas dessas transações comerciais, o padre dá sua benção ao lugar de sua realização. 
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QUADRO 1  
Perfil dos entrevistados 

 
ENTREVISTADOS IDADE SEXO PADRE 

ESPECIALISTA 

ESPECIALISTA 

LEIGO 

RELIGIÃO 

Entrevistado 1 39 Masculino x  Católica 

Entrevistado 2 46 Masculino x  Católica 

Entrevistado 3 52 Masculino  x Católica 

Entrevistado 4 45 Feminino  x Católica 

Entrevistado 5 51 Feminino  x Católica 

Entrevistado 6 53 Masculino  x Católica 

Entrevistado 7 35 Masculino  x Católica 

  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O grupo é composto por pessoas na faixa de 35 a 50 anos, não havendo discrepâncias 

geracionais relevantes. Dois dos seus componentes são padres com especialização em 

Comunicação Social, sendo que um deles especializou-se também em Teologia. Duas 

mulheres ocupam cargos de direção e integram a equipe em que todos se declaram católicos, 

Cada um deles foi identificado por um número, de 1 a 7, conforme daqui em diante 

 Esses profissionais realizam o trabalho de Comunicação considerado estratégico para 

o projeto de recomposição e ressignificação da religião católica, cujo eixo é a campanha de 

marketing “Faço Parte”. O trabalho de gestão da Comunicação é supervisionado diretamente 

pelo arcebispo, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e pelo padre indicado à Pastoral da 

Comunicação, para garantir a observância à política de comunicação da Igreja de Belo 

Horizonte. 

 As indagações sobre a atuação na Igreja e sobre as relações do trabalho com a doutrina 

católica geraram respostas não consensuais, com exceção dos temas mais “polêmicos”, como 

as questões morais e comportamentais, cuja elaboração discursiva é cuidadosa e padronizada, 

de modo a não deixar dúvidas quanto às diretrizes eclesiásticas. Para os homens de 

Comunicação da Igreja, há princípios católicos a serem preservados, e todas as esferas 

administrativas devem estar fortemente empenhadas na ideia de unidade interna com as 

diretrizes nacionais e com o Vaticano. Este ponto, de acordo com os entrevistados, torna o 

trabalho da Comunicação Social delicado e de “negociação contínua”. 

 As respostas padronizadas refletem a preocupação com a obediência às orientações do 

Vaticano (VATICANO, 2013a), sem levar em conta as especificidades locais, sobretudo 
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quando o assunto se relaciona à moral sexual. A atuação dos especialistas em busca da adesão 

de fiéis enfrenta o desafio de remodelar a imagem de uma instituição “parada no tempo” para 

a imagem de uma instituição dinâmica que se mobiliza para se adequar a uma sociedade 

complexa, sem, no entanto, deixar de ser uma referência para combater alguns valores 

encontrados na sociedade atual. Sobre isso, os entrevistados informaram que o limite do 

trabalho que realizam são as diretrizes vindas de Roma. 

 

[...] são as diretrizes do Vaticano, que indica pilares a serem seguidos, que 

nos norteiam a ser uma emissora que não pode fazer, por exemplo, alguns 

tipos de propaganda, bebida alcoólica, tabagismo, uso de preservativos, e 

isso são... eu não diria dificultadores, mas diria que são normas e regras que 

uma instituição católica precisa seguir porque a convicção da Igreja é essa. 

Entrevistado 1. 

 
[...] eu não sei se a Igreja se adapta, eu vou falar pelo trabalho aqui, a Igreja 

já tem uma doutrina uma forma de conduzir determinados assuntos, e ela 

vem aos poucos..., a mudança não é assim “porque o meu público está 

pedindo” que eu vou fazer, não, ela tem a posição dela, então se ela não fala 

de camisinha, ela não fala de camisinha [...] a sociedade, acho que não exige, 

a Igreja faz, a Igreja segue a sua doutrina. Entrevistado 4. 

[...] o importante é que a gente passe credibilidade. Levando em 

consideração que nós somos uma emissora católica, temos que verificar que 

tipo de conteúdo está sendo levado para essa comunidade católica. Então, 

algumas coisas nós não podemos falar na nossa programação. Por exemplo, 

camisinha, eu não vou falar de camisinha na minha programação, mesmo 

sabendo que hoje, se você for tratar de doenças sexualmente transmissíveis, 

você teria que falar de camisinha, então tem alguns assuntos que a gente não 

fala.  

As novas diretrizes eles já colocaram, como é que nós vamos tratar a questão 

dos homossexuais na Igreja, como vamos tratar as questões, por exemplo, da 

segunda união, da família, da juventude. Entrevistado 4. 

 

 As novas diretrizes às quais se refere um dos entrevistados derivam da Assembleia do 

Povo de Deus, reunião que reúne foranias
28

, paróquias e leigos que participam da Igreja para, 

juntos, avaliarem o percurso realizado e elaborarem diretrizes que vão nortear o trabalho da 

Igreja durante quatro anos na cidade de Belo Horizonte. A última edição ocorreu em outubro 

de 2016. A participação em pesquisa prévia de avaliação da Igreja foi aberta a qualquer 

interessado, acessando o link que levava ao questionário, como nesta última edição.  

 O discurso oficial (ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE, 2017) afirma que a 

finalidade do encontro é sair da acomodação em busca de respostas adequadas ao nosso 

                                                 
28

 A Forania é formada por um grupo de paróquias dentro de um Vicariato. Essa união de diversas paróquias 

mais próximas territorialmente favorece o trabalho pastoral mediante uma ação em comum. Os padres forâneos 

são eleitos pelos representantes das paróquias (párocos e vigários) por dois anos e que por sua vez, representam 

aquele território, ou seja, a Forania junto ao Conselho Presbiteral. 
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tempo, enfrentando desafios e renovando a evangelização. Nos textos divulgados, as palavras 

coragem, audácia e entusiasmo são empregadas para designar a necessidade de dar novas 

respostas à realidade atual, “caracterizada pela multiplicidade de experiências, constantes e 

rápidas mudanças” que não permitem acomodação por parte da Igreja. Há também indicações 

sobre a urgência de se encontrar novos métodos, dispensando as “metodologias e dinâmicas 

que já não conseguem tratar a complexidade da realidade”. 

 Dentre as ações que demandam novas estruturas e dinâmicas, destacam-se o crescente 

desinteresse das pessoas pelo catolicismo, tal como revelam dados dos últimos censos do 

IBGE e de pesquisas da Arquidiocese; a falta de engajamento direto e efetivo das pessoas que 

já frequentam a Igreja, mas que não se envolvem na pastoral; a desvalorização dos ministérios 

leigos, como instrumentos de evangelização, assim como o pouco reconhecimento da atuação 

das mulheres e o excessivo clericalismo que mantêm os leigos à margem das decisões; a 

burocratização dos serviços; a colegialidade pouco praticada e a não efetividade da rede de 

comunidades nas paróquias, superando o modelo paroquial tradicional, que, geralmente, 

centraliza os serviços e os recursos. 

 Os resultados da pesquisa feita por meio de questionários indicaram outros assuntos 

sugeridos pelos respondentes como prioritários para a Igreja (OBSERVATÓRIO DA 

EVANGELIZAÇÃO, 2017). As respostas apontaram o acolhimento aos casais que não se 

casaram na Igreja, a queda contínua do número de católicos, o acolhimento à diversidade 

sexual (comunidade LGBT), a evangelização nas vilas e favelas e o papel das mulheres na 

Igreja. 

                        O perfil majoritário das pessoas que responderam ao questionário foi de idosos, 

voltados para questões internas da Igreja e com “pouca expressão crítica”, o que confirma a 

necessidade de atrair jovens. 

 Entretanto, as falas daqueles que cuidam da comunicação institucional parecem 

indicar que as mudanças não são implementadas na medida do desejo dos católicos, ou das 

demandas juvenis, mas obedecem ao ritmo da Igreja, que não responde de imediato às 

demandas de seu público nem mesmo acompanha a postura relativamente mais aberta do papa 

Francisco em relação às questões mais polêmicas como a homossexualidade e a Aids.  Causa 

espanto a proibição em vigor do uso da palavra “camisinha”, apesar dos resultados da 

pesquisa prévia à 5ª Assembleia do Povo de Deus, realizada pela Igreja. 

 Esse dado é indicador de discrepância entre o discurso eclesial e a prática da 

oficialidade católica e da resistência a uma atuação fora de limites preestabelecidos e 
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arraigados. Talvez o uso mais intensivo dos meios técnicos de comunicação social, sobretudo 

da internet e das redes sociais, poderá, provavelmente, atuar contra a manutenção dessa 

postura autorreferenciada. 

 Em uma das entrevistas, os desafios a serem enfrentados pela Igreja mostram as 

dificuldades de lidar com a realidade sociocultural contemporânea. 

Nesse cenário de interconexões, a Igreja é desafiada a evangelizar a partir de 

novas linguagens e plataformas. Há, também, como bem indica o papa 

Francisco, o surgimento de um fenômeno perigoso, a globalização da 

indiferença, um tipo de insensibilidade generalizada. Essa globalização da 

indiferença está na contramão dos valores do Evangelho e, 

consequentemente, da fé cristã católica. Uma cultura que se baseia no 

consumismo, no egoísmo e na consideração de que tudo é descartável 

ameaça a religiosidade, que pressupõe partilha, solidariedade, o 

reconhecimento de que há uma responsabilidade partilhada no cuidado com 

o mundo e com as outras pessoas. Entrevistado 7. 

 

 Na visão dos gestores, é necessário utilizar todas as ferramentas disponíveis para que o 

“anúncio do Evangelho” e os valores humanistas revigorem a atenção e o cuidado com o 

outro.   

 Conforme já referido, os temas mais delicados referem-se às questões morais, 

particularmente à moral sexual. Dois dos entrevistados, padres, se autodenominaram 

“vigilantes” dessa moral, trabalhando para evitar que os meios de comunicação incorram em 

algum deslize nesse campo. “Tem alguns assuntos que a gente não fala, mas a minha 

responsabilidade é de levar [a mensagem católica] com credibilidade para o ouvinte”, disse 

um dos entrevistados. Outro considerou que a Igreja precisa, sim, “tocar nesses assuntos de 

acordo com a doutrina”.  

Contudo, o controle da Igreja é limitado diante das demandas contemporâneas, e a 

postura declarada pelos entrevistados não encurta a distância entre a instituição católica e os 

homens comuns. Mesmo internamente, em alguns programas televisivos da Arquidiocese, 

principalmente aqueles produzidos pelos alunos da PUC Minas, jovens em sua maioria, fala-

se de temas como aborto, uso de métodos contraceptivos, questões de gênero e de alguns 

temas estranhos à religiosidade católica, tal como acontece em outros programas televisivos 

voltados para o mesmo público. A midiatização da religião obriga a constante negociação 

entre referências religiosas e mundanas, o que talvez explique a atitude relativamente 

“tolerante” diante dos desvios presentes na programação midiática da Arquidiocese, que não 

pode abrir mão das avaliações de audiências.  

 Um dos entrevistados ouvidos observa que a Igreja “tem se esforçado muito em 

conseguir aquilo que é colocado hoje como referência para uma boa comunicação digital” 
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(OBSERVATÓRIO DA EVANGELIZAÇÃO, 2017, n.p.). Isto vai além do emprego da 

tecnologia de ponta e se refere também aos conteúdos, cujo direcionamento baseia-se nas 

audiências. Na avaliação do entrevistado, “as pessoas estão buscando, hoje, essa resposta, esse 

reforço de identidade, de valores, de proteção. E a igreja é uma instituição valorizada no que 

diz respeito à confiança” (INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E 

ESTATÍSTICA, 2009, n.p.)
29

. Paradoxalmente, a midiatização pode ser uma ameaça ao êxito 

do projeto da comunicação institucional e pode aumentar o esvaziamento da igreja pelo “mal 

do individualismo”, conforme um dos entrevistados. Ela estimularia uma postura que colide 

com a “cultura do encontro” propagada pela Igreja e, ao que tudo indica, almejada 

preferencialmente em sua dimensão presencial, apesar do discurso favorável ao acolhimento 

dos recursos comunicacionais tecnológicos. O uso desses recursos poderia então dificultar a 

adesão ao projeto da catedral. O entrevistado reconhece que o mais comum é dizer “‘eu não 

tenho religião, creio em Deus e tal, faço minhas rezas sozinho’; então é do individualismo não 

querer se comprometer com um instituição ou a um grupo ou uma agremiação”. 

 Pode-se perceber também, no conjunto das entrevistas, a recorrência de ideias 

relacionadas ao projeto de “opção preferencial pelos pobres”, ou de “Igreja dos oprimidos e 

desfavorecidos”, cuja semelhança com as CEBs é apenas aparente. Entretanto, um dos 

entrevistados destaca a adoção dessas referências como forma de atendimento às demandas do 

mercado: 

 

Então, hoje a gente consegue entender que somos uma entidade privada, 

somos hoje uma empresa, lógico que temos as nossas normas da Igreja 

Católica, mas a gente tem uma gestão de unidade de negócios. Então, como 

toda empresa precisa ter os seus equilíbrios financeiros, eu acredito que a 

Igreja corre muito em cima disso [...] A filantropia é pra ajudar a sociedade, 

a sociedade precisa de filantropia, por isso existem projetos sociais da Igreja 

para atender aos menos favorecidos, o pessoal dos aglomerados. Para isso 

existe uma pastoral, que é a Pastoral da Ação Social, responsável por isso. 

Entrevistado 3. 

  

De acordo com a fala precedente, a “filantropia” é tratada como um bem de mercado 

oferecido pela Igreja, cujo trabalho de convencimento se apoia na associação com as CEBs e 

                                                 
29

 Segundo pesquisa anual realizada pelo Ibope, a Igreja ocupa a terceira posição, na escala de credibilidade, 

ficando atrás da família e dos bombeiros, que ocuparam o primeiro e segundo lugares, respectivamente. O 

resultado é fruto de cinco séculos de religiosidade do povo brasileiro. “A Igreja está muito presente em nossas 

vidas. Desde a época em que os portugueses descobriram o Brasil, as pequenas vilas cresceram em volta de 

igrejas”, explica Wilson Santana, coordenador da Escola Superior de Teologia da Universidade Mackenzie. Ele 

ressalta que a Igreja é simples em sua estrutura e oferece respostas na esfera da espiritualidade que nenhuma 

outra área do conhecimento pode oferecer. “Ela é confiável por ser estável e ter continuidade ao longo dos 

séculos. Mesmo em momentos de crise, ela se revitaliza, trazendo consigo uma maneira de lidar com a realidade 

da vida”, analisa (INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA, 2009, n.p.). 
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sua opção preferencial pelos pobres. Como “gestão de unidade de negócios”, o marketing 

trabalha para criar uma “imagem” ou realizar uma ação de branding, ou seja, uma 

“bricolagem simbólica” de atributos verbais ou não que representariam a essência da 

organização, tal como apresentada na gestão dessa marca. Há de se ressaltar, porém, a grande 

distância entre a prática da filantropia, como concebida no discurso atual, e a ideologia 

orientadora das comunidades de base.  

Outro entrevistado contradiz o discurso da valorização da “cultura do encontro”, ao 

falar da pouca disposição das lideranças católicas para buscar seu público potencial. Para ele, 

“a Igreja faz o trabalho dela, mas não é uma Igreja de ficar divulgando, igual as outras 

religiões, que fazem e mostram que estão fazendo” – provavelmente se referindo às formas 

intensivas de comunicação dos pentecostais. Outro entrevistado entende que a comunicação 

serve à consolidação de valores não para reaver seu público ou entrar em disputa, mas para a 

seleção dos fieis autênticos. Para ele, a Igreja tem crescido qualitativamente pela consolidação 

dos valores cristãos, que ele identifica com o próprio catolicismo: “Quem é cristão católico é 

cristão católico convicto. Acho que isso é uma forma de crescimento católico também”.  

 Contudo, de que catolicismo se trata? Estaria a Igreja em sua busca de 

reposicionamento considerando a diversidade interna dessa religião? De acordo com o 

Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil, a religiosidade popular é constituída por 

momentos de louvor, fraternidade e aprofundamento das relações entre os fiéis – ela 

representa uma expressão simples da fé, inserida no cotidiano da cultura do povo. Suas 

manifestações (devoções, festejos, rezas) constituem ocasiões propícias de experiência e 

anúncio do Evangelho e devem ser respeitadas por isso. Mas, para o padre-comunicador 

social entrevistado, 

essa religiosidade muitas vezes impede de abrir os horizontes, sua mente 

para a evangelização, para a proposta que a própria Igreja de BH determina, 

de uma visão mais aberta, mais clara, sem muito misticismo, sabe? Então, 

sem muito esconder, sem muita fumaça, sem muito tapar o sol com a 

peneira, a religiosidade popular tem isso de viver no místico, no religioso, 

viver a fé assim, não tão esclarecida. E a Igreja propõe e caminha de uma 

forma esclarecedora, reveladora da mensagem e da palavra de Deus. Então, 

isso, às vezes, dá um paradoxo na vida da Igreja, na caminhada da Igreja da 

Arquidiocese de BH, mas ela adota uma postura assim fantástica, aberta ao 

novo, adaptada à realidade. Entrevistado 2. 

 

 Ele reconhece a dificuldade de se criar estratégias institucionais universais devido ao 

ambiente plural existente, inclusive dentro da própria Igreja. A mensagem da Igreja Romana é 

vista por este entrevistado da seguinte forma:  
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Então tem gente que acha que esse é um papa revolucionário, que ele é da 

comunicação, que ele vai mudar muita coisa, tem outros que estão lutando 

aí, que não querem que ele faça essas mudanças, que tem que seguir [...] mas 

isso vai de cada um, e os padres, antes de serem padres, e obedientes a uma 

doutrina, eles são pessoas, então alguns podem se manifestar, outros não. Ser 

contra ou a favor. Não tem uma regra geral, que fala é assim ou assado, que 

fala que é só desse jeito, não tem isso, cada tem a sua opinião. É, agora vai 

chegar um momento que isso vai ser uma doutrina [...] Entrevistado 4. 

  

Na posição do entrevistado que trabalha para a Igreja, o mesmo entrevistado, ao 

atribuir à autonomia individual a impossibilidade de se constituir uma “comunidade de fé”, 

encarna o típico sujeito contemporâneo em uso da reflexividade e expressa isso em sua fala: 

“Eu não dependo de ser frequentador de um templo maior, no caso a catedral Cristo Rei pra 

me sentir cristão católico. Até porque Jesus vai dizer: ‘Onde dois ou mais estiverem reunidos 

em meu nome, Eu estou ali no meio deles”’. 

Com relação à concorrência religiosa, as estratégias comunicacionais da Igreja, 

segundo os entrevistados, não se atêm a essa questão. No discurso, há certo desprezo pela 

concorrência. Para um dos entrevistados, a Igreja se adapta à sociedade pós-tradicional sem 

“disputa”, mas focada no público que se diz católico. O uso das comunicações, segundo esse 

entrevistado, e as novas formas de trabalhar a midiatização da religião não são considerados 

 

[...] como afastamento. Vejo como uma qualificação do segmento, o anúncio 

é feito para todos, mas nem todos gostam, ou estão preparados para a 

exigência do Evangelho. Então, não vejo perda nisso; vejo ganho. Até 

porque a massa não é referência de alcance ou de uma boa vivência com fé, 

e a Igreja Católica não tem perdido tanto espaço com isso aí, têm surgido 

outras referências de evangelização, mas a Igreja Católica continua sendo, o 

Brasil continua sendo um país iminentemente católico. Então, não vejo que a 

Igreja tenha perdido campo nem espaço de anúncio do Evangelho e, mais do 

que isso, o desdobramento disso em cuidado social, com a família, com a 

educação, com a cultura. Não é só uma vivência religiosa, são 

desdobramentos disso também que impactam a sociedade como um todo. 

Entrevistado 1. 

 

 Este “cuidado social” da social da Igreja, principalmente em Belo Horizonte, é visto 

pelos entrevistados como algo que pode estar “pulverizado” nas paróquias e, por isso, não tem 

grande visibilidade. A catedral funcionaria, então, como um local de convergência das ações 

da Igreja para o encontro dos fiéis e para o despertar do sentimento religioso, na tentativa de 

se criar uma nova rede de solidariedade.  

 

A maior preocupação da Igreja é com os que não vivenciam a fé e, portanto, 

não a reconhecem como uma dimensão fundamental da vida. 

Permanentemente, a Igreja busca aproximar-se dessas pessoas, 

evangelizando, a partir dos seus muitos trabalhos. Entrevistado 2. 
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 Desta forma, todos reafirmam que a melhor estratégia é a construção da catedral, que 

centralizará todas as ações e dará um passo para se colocar de forma socialmente mais ampla, 

indo além do “anúncio do Evangelho”. Com isso, “o espaço passa a ser qualificado”.  

 Todos os entrevistados localizam o ponto fraco da Igreja Católica em sua 

invisibilidade, o que seria dirimido com o funcionamento da catedral. “A ideia de convergir 

tudo isso num centro forte é um caminho pra superar essa fraqueza. Aí entra a Catedral Cristo 

Rei, que eu acho que seria o ponto, o cume dessas ações todas”, afirmou um dos 

entrevistados.  

 A adesão das pessoas ao projeto, que vem sendo efetivada, segundo os padres 

especialistas entrevistados, libera o trabalho da equipe de comunicação e marketing da 

obrigação de “ficar preso à concorrência”. Segundo os dirigentes religiosos, o grupo está 

focado naquilo que foi colocado como diretriz no projeto da catedral, “que é o anúncio do 

Evangelho, o cultivo da solidariedade, o cuidado com a vida e, à medida que isso acontece, o 

que não é contra nós é a nosso favor, como disse Jesus”. Talvez essa postura seja mais uma 

estratégia da Igreja para se posicionar distintivamente no campo religioso local, “acima” das 

preocupações relativas ao aumento quantitativo de fiéis e em prol de conquistas mais 

qualitativas relacionadas aos valores que sustentam o projeto da Catedral Cristo Rei.  

 Entretanto, a avaliação positiva do uso das tecnologias da comunicação é unânime. 

Todos os entrevistados defendem que o catolicismo deve se aprimorar nesse quesito 

indispensável à vida contemporânea:   

 

Hoje todas as igrejas precisam estas preparadas tecnologicamente, porque 

hoje as transmissões de uma missa grande são necessárias. [...] existe um 

congresso hoje, um congresso nacional de empresas que fornecem, para a 

Igreja Católica, som, equipamento de iluminação, câmeras, transmissão ao 

vivo. Existem paróquias em São Paulo que têm produtoras dentro das 

paróquias, ou seja, todo mundo tem que estar no Facebook, no Twitter. Os 

padres estão cada vez mais se aprimorando tecnologicamente e entendendo 

que essa é a linguagem do mundo atual. Entrevistado 3. 

  

 De alguma forma, os dirigentes e demais lideranças religiosas querem mudar a 

imagem da Igreja Católica como uma instituição velha, anacrônica e, ao mesmo tempo, 

reavivar uma tradição religiosa. Há, em alguma medida, o diálogo com a cultura 

contemporânea. O fato de a Igreja apresentar publicamente a disposição para utilizar a mídia 

como uma aliada na divulgação de sua mensagem e como “porta de entrada” na cultura 

contemporânea, sem desprezar valores cristãos e sem se submeter à lógica do mercado, criaria 
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distinção entre ela e as outras denominações.  

            No discurso, representantes da Arquidiocese de Belo Horizonte apoiam o caminho e o 

esforço da Igreja em direção à cultura contemporânea, em que tanto as tarefas relacionadas à 

produção de bens simbólicos como as rotineiras de manutenção e administração passam a 

contar com a presença das tecnologias de comunicação e com o trabalho de especialistas. 

Longe de ser um processo tranquilo, estabelecem-se relações que geram uma contínua tensão 

entre a lógica religiosa e a lógica da mídia.  

 Os desafios são muitos, e a lógica da mídia impõe certas concessões que, 

discursivamente, a Igreja se nega a fazer. Na prática, a estrutura de uma celebração 

eucarística, por exemplo, na Arquidiocese belo-horizontina, teve de se adequar ao tempo 

proposto pela programação da televisão, que é de, no máximo, uma hora – de forma que o ato 

litúrgico teve de ser alterado. Enquanto algumas denominações religiosas parecem navegar 

muito bem no ambiente midiático, o catolicismo reluta em mergulhar nessa cultura. 

  
A Igreja busca ser contraponto a essa tendência de se tratar tudo como 

descartável, com valor de mercadoria. Para isso, vale-se de sua tradição, 

fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Valendo-se das linguagens 

contemporâneas, da arte, da cultura, a Igreja busca permanentemente mostrar 

que os valores do Evangelho são atemporais, com capacidade para corrigir 

muitas situações que ameaçam a humanidade. O cuidado com a Criação, por 

exemplo, que é ensinado há mais de 2.000 anos pela tradição cristã, é tema 

contemporâneo, quando se considera a urgente necessidade de se encontrar 

soluções para proteger o planeta. Entrevistado 7. 

 

Com relação à construção da Catedral Cristo Rei, as referências recorrentes foram as 

funções de “lugar de encontro”, serviços sociais, preferência pelos pobres, reunião das 

instituições da Igreja em um só lugar, tal como divulgado oficialmente. Há referências à 

importância simbólica da catedral, ao seu funcionamento como centro de serviços, vista como 

“mais que necessária enquanto conceito de Igreja; não é só um prédio, é um conceito de 

serviço que a Igreja tem procurado deixar como referência de visualização” de sua existência.   

Considerando-se que a construção de megatemplos foi adotada pelos neopentecostais, 

é razoável pensar na contrapartida católica. Pode significar a existência de uma concorrência 

interna entre igrejas católicas brasileiras, expressa pelo argumento de que a Catedral da Boa 

Viagem, inaugurada em 1923, data em que a capital foi oficializada como arcebispado, não 

está à altura da cidade. O site da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem informa que ela 

“abriga um conjunto arquitetônico, em estilo neogótico, que, de tão belo, dá graça ao 

ambiente paisagístico e arquitetônico de Belo Horizonte” (IGREJA DA BOA VIAGEM, 
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2017), destacando seu valor histórico, artístico e cultural, o que a tornará um espaço de 

visitação e atração turística. “Belo Horizonte não tem uma catedral. Se dizia que a catedral de 

BH era a catedral da Boa Viagem, mas não é”, afirmou o entrevistado.  

Outro entrevistado disse considerar a catedral “como se fosse uma cidade 

administrativa da Arquidiocese de BH”, e nega qualquer motivação ostentatória na construção 

do templo. Em resumo, os entrevistados apresentaram um discurso afinado com o do 

arcebispo metropolitano, reproduzindo expressões empregadas por ele em seus 

pronunciamentos e textos, ressaltando a adequação do projeto e legitimando a iniciativa. 

Segundo os entrevistados, não se trata apenas de um local de culto religioso, no sentido estrito 

do termo. A catedral será também o lugar do encontro, da solidariedade, da assistência social e 

de uma gestão administrativa racionalizada e centralizada. E, além disso, será a marca da 

gestão de d. Walmor.  

 

 

A Catedral Cristo Rei é uma obra complexa, pois representará significativo 

avanço nos muitos serviços desenvolvidos pela Igreja. A Catedral é a Igreja-

Mãe, pois seu modelo de funcionamento inspira as muitas comunidades de 

fé da Arquidiocese, que lá vão poder se encontrar para celebrações especiais. 

[...] será lugar que concilia as celebrações da fé com o cuidado social, a 

partir de muitas ações dedicadas aos mais pobres. Sua infraestrutura será 

dedicada às pastorais sociais, [...] Assim, a Catedral Cristo Rei fortalecerá 

toda a ação social da Igreja. Entrevistado 7. 

 

[...] o pensamento é reunir todas as instituições ali, então, todos os vicariatos, 

todos os projetos sociais, todas as instituições da Arquidiocese, por exemplo, 

a Rádio América, a TV Horizonte vão estar presentes na catedral, num 

ambiente só, vamos dizer, num único endereço. O que hoje você não vê. 

Onde está a Igreja, tem um Vicariato, e aqui temos um vicariato longe, a 

Mitra fica em outro endereço, então você não percebe a Igreja como um 

todo. Você não percebe a Igreja como cultura, e lá vão ter os projetos 

culturais garantidos. Então, eu avalio muito bem a construção da Catedral 

Cristo Rei e acho que é necessária para Belo Horizonte. Entrevistado 5. 

 

A construção da Catedral Cristo Rei é uma das obras de maior imponência e 

importância da gestão de dom Walmor como arcebispo de BH [...] ali é o 

núcleo de atendimento de todas as pastorais, ou seja, é um centro de 

atendimento, como se fosse uma cidade administrativa da Arquidiocese de 

BH [...] o atendimento lá vai ser algo em torno de 2.500 pessoas por mês, ou 

seja, é uma obra de Oscar Niemayer, sim, que tem uma estrutura bonita, mas 

ninguém pode entender que aquela cúpula é uma ostentação. O que está por 

dentro dela é que precisa ser visto, e dentro dessa estrutura existe um centro 

administrativo que vai empregar 6 mil pessoas. É uma obra vultosa em que a 

gente acredita que vá ser um grande passo para Igreja em Belo Horizonte. 

Entrevistado 2. 

 

A Catedral Cristo Rei não é um lugar apenas para encontros religiosos; é 

mais do que isso, é a projeção de tudo isso que gente já falou aqui, é a 
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incorporação de todas essas ações de BH, sobretudo o que diz respeito à 

solidariedade. [...] Então, avalio muito positivamente esse empenho e esse 

esforço de dom Valmor, que é que puxa o trabalho todo. E a adesão das 

pessoas também, empresários, investidores, especialmente as pessoas de fé 

que colaboraram com a miudeza da sua fé. 

Eu avalio como uma necessidade, um marco dessa igreja, porque todas as 

igrejas particulares, no caso as dioceses, têm sua catedral. A catedral é o 

onde fica a cátedra, cadeira do bispo. Entrevistado 2. 

Se espera que seja um centro de atração das pessoas que procuram a igreja 

em busca de ajuda. Então, vão estar lá pessoas que queiram buscar uma 

acolhida religiosa, espiritual, vão lá as pessoas que queiram a acolhida do 

pão, da saúde. Então, vão procurar as pessoas que não encontram ajuda nem 

dos poderes públicos. Entrevistado 1. 

 

Dois entrevistados justificaram a escolha do local em que está sendo erguido o templo 

por ser uma região populosa e em expansão. Dados da Prefeitura de Belo Horizonte 

caracterizam a região Norte pelos contrastes: de um lado bairros com população de melhor 

poder aquisitivo e infraestrutura urbana e, de outro, bairros e vilas com população carente que 

não oferecem aos seus moradores condições mínimas de moradia
30

. O local é considerado 

estratégico, “epicentro geográfico” do território que compreende 28 municípios, incluindo a 

capital. A região foi habitada sem planejamento, e parte da população enfrenta ainda graves 

problemas urbanos. Em algumas áreas de ocupação mais recente, essa infraestrutura ainda 

inexiste. Há também uma grande área verde chamada Mata da Izidora ou Granja Werneck, 

que foi palco de um conflito de grandes dimensões, envolvendo 8.000 famílias que ocuparam 

a área, prefeitura e iniciativa privada. 

Foi uma oportunidade que surgiu aquele terreno, você sabe a dificuldade de 

se conseguir um lote em BH e o quanto custa. Então, ali foi uma 

oportunidade. Além de tudo ter sido estudado, em relação às vias de acesso, 

construídas ali à margem da avenida, onde a prefeitura também se propôs a 

fazer a alça, vias laterais, enfim fazer onde tem lá o metrô, era uma 

oportunidade geograficamente privilegiada, o centro da Arquidiocese. 

Lembrando: a Arquidiocese são 28 municípios. Então, ali ela está 

centralizada em relação aos demais municípios. Não é no centro da cidade, 

mas é no centro da Arquidiocese, né? Entrevistado 2. 

 

A atual Catedral de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem (1923), está 

                                                 
30

 As ocupações da Izidora, na zona Norte de Belo Horizonte, se referem à região pobre em que viviam 

moradores de três vilas interligadas (Esperança, Rosa Leão e Vitória) e que se viram envolvidas em um dos 

maiores conflitos territoriais urbanos do Brasil. Pelo seu cunho social, interesses envolvidos, e pelas suas 

dimensões, mereceriam espaço similar ao obtido pelo tema anterior. Sob a ameaça de despejo e de destruição de 

suas casas, 30 mil pessoas seriam dali retiradas para dar lugar a um conjunto habitacional, de acordo com a 

vontade do prefeito Márcio Lacerda, do PSB, dos interesses da empreiteira envolvida e da família Werneck, 

antiga proprietária do terreno. A área tem 9,5 milhões de m
2
. Resistindo ao projeto, a população entrou em 

conflito com a Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal e iniciativa privada. Foi encaminhado pedido de 

reintegração de posse pela Prefeitura e acatado pela Justiça mineira, o qual foi suspenso por decisão liminar do 

STJ (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017). 
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situada na região Sul da cidade, em um dos bairros de maior valor imobiliário, habitado por 

pessoas de alto poder aquisitivo e dotado de infraestrutura urbana. No site da paróquia, é 

destacado todo o seu conjunto arquitetônico, em estilo neogótico. No texto, a Igreja de Nossa 

Senhora da Boa Viagem é considerada como “o coração de Belo Horizonte”, “lugar especial 

de fé”, “devoção” e que acolhe romeiros das diversas regiões da cidade, da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e de turistas.  

Neste sentido, com a construção da nova catedral, a Igreja simboliza a “opção 

preferencial” pelos pobres. Ao se estabelecer em uma região onde, em princípio, poderá 

colocar em prática as ações previstas pelo projeto da catedral, atendendo às muitas carências 

locais
31

. No trecho abaixo, a mesma expressão usada para caracterizar a antiga catedral da 

Boa Viagem é empregada para designar o novo templo, numa tentativa de transferência de 

significados: 

 

Ali, hoje é “o coração de BH”, acho que mais do que BH, da 

Arquidiocese como um todo. Ali é o epicentro da Arquidiocese e polo de 

irradiação das outras comunidades. É também um vetor que tem se 

desenvolvido muito. BH hoje tende a se desenvolver pelo Norte da cidade 

administrativa [...] Entrevistado 2. 

 

A “transposição de coração” pode ser delicada para a Igreja, a ponto de problematizar 

a reestruturação cultural almejada (CUCHE, 2002). Sair da região Sul para a região Norte 

implica no estabelecimento de novas ligações e significados com um público diferente, bem 

como colocar o seu trabalho social e orientar membros da Igreja e moradores locais que 

vivem num ambiente de pobreza urbana. Reitera-se que a opção pelos pobres da Igreja hoje é 

distinta daquela assumida pelas CEBs, sendo a perspectiva da catedral de caráter mais 

filantrópico do que político.  

O fato é que as culturas se originam de relações sociais sempre desiguais, lembra 

Cuche (2002). A existência de hierarquias entre culturas de agentes eclesiásticos e de 

moradores do entorno da Catedral Cristo Rei pode fazer com que esses grupos se deixem 

levar pela tentação de defender sua especificidade, “[...] fazendo um esforço através de 

diversos artifícios para convencer (e se convencer) que seu modelo cultural é original e lhe 

pertence” (CUCHE, 2003, p. 143). Tal situação dificultaria, enormemente, a criação da 

“cultura do encontro” e reforçaria as relações de dominação.  

                                                 
31

 A atual Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo 

Horizonte, que vem funcionando em caráter provisório e continuará como Santuário Arquidiocesano de 

Adoração Perpétua. 
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Deste modo, a disseminação da cultura do encontro desejada pela Igreja e o trabalho 

de inculcação necessário dependem do tipo de relações construídas entre a Igreja e o público. 

Efeitos perversos podem surgir das intenções objetivadas nos discursos das lideranças 

católicas. Se, de fato, a Igreja não se preocupa com a perda de fiéis, dando maior importância 

à qualidade dos que permanecem no catolicismo, a inserção do templo no novo local deverá 

levar em conta a história, as crenças, as perspectivas dos habitantes/frequentadores, seus 

valores e a disposição para o diálogo, caso queira fazer funcionar a prática do encontro. Com 

relação às religiões que atuam no entorno da catedral, conforme as recomendações oficiais, o 

ecumenismo seria necessário para promover esse encontro, em vez do confronto ou da 

indiferença. No entanto, de acordo com entrevistados, esse não é um tema que se coloca entre 

as preocupações eclesiais, o que indica os limites do tão propalado “encontro”. 

 
Eu acredito que não ficaremos presos à concorrência, competição... a gente 

procura fazer bem o serviço da gente, e um bom serviço prestado para um 

grupo dá resultado. Porque, na medida em que você para na competição, na 

concorrência, você tende a se enfraquecer, porque você gasta energia demais 

observando o que o outro está fazendo e deixa de fazer o seu serviço. Acho 

que a Igreja não se preocupa com isso. Entrevistado 7. 

 

A Igreja se preocupa em fazer bem aquilo que foi confiado a ela, que é o 

anúncio do Evangelho, o cultivo da solidariedade, o cuidado com a vida e, 

na medida em que isso acontece, o que não é contra nós é a nosso favor, 

como disse Jesus. Então, é um conjunto de coisas que vão somando para o 

crescimento da Igreja. A Igreja, ela tem crescido, no que diz respeito à 

consolidação dos valores. Quem é cristão católico é cristão católico 

convicto. Acho que isso é uma forma de crescimento católico também. O 

principal desafio, hoje, é a gente tentar fazer com que as pessoas realmente 

façam sua adesão, colaborem pra que ela seja construída num tempo curto 

pra não aumentar os gastos lá na frente, porque, na medida em que o tempo 

vai aumentando, os gastos, os custos vão sendo multiplicados. Entrevistado 

2. 

 

Mais do que fiel à catedral, somos fiéis a Jesus Cristo, e esse sentido de 

pertença ao reino de Deus se dá nas pequenas comunidades. Então, onde eu 

estiver, se eu for incluído em uma comunidade, eu estou sendo Igreja. Eu 

não dependo de ser frequentador de um templo maior, no caso a Catedral 

Cristo Rei, pra me sentir cristão católico. Até porque Jesus vai dizer: “Onde 

dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu estou ali no meio deles”. 

Essa é a grande força, e aí está o sentido de pertença [...], esse é o grande 

valor da Catedral Cristo Rei hoje, é transportar esses dois ou mais que estão 

reunidos pra lá, aí nós vamos fazer do nosso encontro de fé algo mais amplo. 

Entrevistado 1. 

 

Esse investimento de peso da Igreja simboliza também o assentimento do aparato 

técnico da Comunicação Social, tendência assumida oficialmente pela Igreja, em prol da 

participação da cultura contemporânea, conforme já considerado nessa dissertação. Os 
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responsáveis pela Comunicação, todos católicos declarados, viram como positiva e necessária 

a mudança da postura da Igreja para dotar-se de infraestrutura comunicacional e participar da 

cultura midiática.  

A visibilidade ampliada pela mídia permitiu que um público indeterminado conhecesse 

o projeto da catedral e a ele desse valor, passando a doar dinheiro para a Igreja ou a se engajar 

no projeto de algum modo. Quando o assunto foi a mídia, os entrevistados expuseram do 

seguinte modo suas impressões: 

 

A Igreja Católica de BH, hoje, está muito à frente de várias outras 

arquidioceses e igrejas particulares. É uma das poucas arquidioceses que 

possuem veículos de comunicação, sobretudo televisão. Além disso, a gente 

tem um grupo de assessores muito fortalecidos, também por causa da 

universidade, que é a grande formadora de profissionais que estão no 

mercado hoje. Então, a Arquidiocese de BH, ela sai na frente, acredito nisso, 

pensando numa escala de referências de arquidioceses, não só por ser 

detentora de concessão de canais, mas por ter um lugar de produção do 

conhecimento [...]. A universidade, amarrada aos veículos, tem dado esse 

espaço de qualificação da comunicação, tanto nos veículos tradicionais 

(rádio, televisão), como nas redes sociais, mídia mais voltada para os jovens. 

A Arquidiocese tem mantido seu papel, sua missão. E isso, pra levar o 

anúncio e trazer as pessoas, é um caminho de duas vias. Entrevistado1. 

 

Nota-se, na passagem, que a ênfase do entrevistado foi dada à infraestrutura da 

arquidiocese de Belo Horizonte, à profissionalização dos recursos humanos, ao apoio da 

Universidade como “espaço qualificado” de produção comunicacional, como elementos de 

distinção interna ao catolicismo, sem qualquer referência explícita às demais religiões e ao 

uso que fazem da mídia.  

No entanto, no âmbito externo, a “monumentalização do religioso”, o investimento em 

tecnologias da comunicação e a assessoria técnico-científica da universidade podem ser 

tomados como “modalidades da presença da religião” no espaço público, no qual outras 

agências religiosas atuam. Na dianteira da construção de megatemplos, por exemplo, está a 

IURD, desafiando o poder da Igreja Católica e buscando legitimação nesse espaço. Com esse 

tipo de ação, a IURD provocou um efeito mimético nos competidores religiosos que resultou 

na construção de outras catedrais e empreendimentos cuja visibilidade diversificou e ampliou 

a presença da religião no espaço público. A aparente indiferença a essa situação por parte dos 

católicos entrevistados pode significar mais um elemento de composição da imagem pública 

da Igreja Católica, que indicaria segurança com relação ao seu papel social e superioridade 

com relação às outras crenças.  
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A divulgação, a comunicação, claro, sem ela como você vai se tornar 

conhecida, se torna inviável construir essas coisas escondidas. Então, isso 

precisa ser divulgado, de todas as formas... utilizar os meios de tecnologia 

e comunicação, de tudo que a gente tá a fim hoje, porque o 

empreendimento é grandioso, é uma obra que exige recursos financeiros 

muito grandes. Então, precisa de ter uma mobilização assim generosa, em 

todos os cantos, para atingir todas as pessoas, inclusive os pobres, que 

possam também contribuir com o seu pouquinho. Assim que se faz, é 

assim que se constrói. Entrevistado 2. 

 

Eu vejo assim, a Igreja Católica é a que tem maior credibilidade, nós 

sabemos da crise que existe nas instituições, do povo não acreditar mais 

em instituição alguma, política ou até mesmo religiosa. Agora, dentro de 

todas essas, a Igreja Católica está com um patamar um índice de 

aprovação gigantesco porque procura trabalhar com seriedade. E outra, 

qual é a instituição que ajuda mais os necessitados pobres se não a Igreja 

Católica? E se você observar o que tem de asilos, de hospitais, de 

creches, tudo, atendimento aos pobres, ajuda aos mais necessitados, 

cestas básicas, assim, é muita obra, é muita coisa social que é papel do 

governo que a Igreja Católica tá assumindo. Entrevistado 6. 

 

A internet, especificamente, aparece nas falas como mais um recurso de evangelização 

e trocas com a comunidade. O site da catedral, contudo, tido como um dos “espaços 

privilegiados para se estabelecer o indispensável diálogo” com a população, parece ser, na 

prática, subtilizado em seu potencial de obtenção de respostas e trocas com a comunidade. 

Indagados sobre a participação e o retorno dos usuários sobre os conteúdos publicados pela 

Igreja, entrevistados consideraram o que se segue:  

 
Acho que não temos uma resposta, mas temos conseguido chegar até as 

pessoas, é uma referência interessante, uma referência importante. A catedral 

sendo construída precisa de uma vitrine, e esse site torna-se uma vitrine de 

acesso a todos. Então é importante. Entrevistado 3. 

 

O site da Catedral Cristo Rei é uma ferramenta de comunicação que está em 

sinergia com as redes sociais e outros sites administrados pela Arquidiocese 

de Belo Horizonte. Oferece aos fiéis a possibilidade de doações online e, ao 

mesmo tempo, os atualiza com informações sobre o andamento das obras. 

Também reúne reportagens publicadas nos principais veículos de 

comunicação sobre cada etapa alcançada nos trabalhos de edificação da 

Catedral Cristo Rei. Entrevistado 2. 

 

Divulgar a Catedral Cristo Rei, também arrecadar fiéis que possam 

contribuir com a construção, prestar contas do que tem sido feito, porque 

como tem tido campanhas para arrecadação de fundos para esta construção. 

Então o site serve como meio de prestar contas sobre o que eu estou fazendo 

com o dinheiro que você doou pra igreja. Entrevistado 5. 

 

O site da catedral, ele é uma prestação de contas, onde o fiel acompanha a 

evolução da obra e, ao mesmo tempo, é onde o fiel tem a oportunidade de 

entender melhor isso, do que é o intuito da obra. Entrevistado 4. 
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Divulgação da obra! Entrevistado 1. 

 

Todo site é uma forma de se comunicar com a sociedade e com o mundo. 

Hoje em dia, não se pode ter nenhuma organização mais que não tenha site. 

O site precisa ser alimentado, divulgado, ter uma boa estratégia de 

marketing, tanto na construção do site, na elaboração, no lançamento e fazer 

com que realmente as pessoas visitem, porque o site faz... deixar ele lá sem 

visitação também não adianta. Ali é onde está se colocando a vida, no caso 

da catedral, o que está acontecendo, os passos que estão sendo dados, 

mostrando a obra, o andamento da obra, as pessoas de suas casas estão 

acompanhando. Então ajuda bastante. Entrevistado 6. 

 

 

Ao falar do site, aos entrevistados fazem menção à sua eficácia como meio de 

divulgação do projeto da catedral, de acompanhamento da obra, de registro de doadores. Com 

relação à participação mais efetiva dos usuários na vida da Igreja, parece que isso ocorre de 

modo restrito, perdendo-se a oportunidade de usar a ferramenta para favorecer a interação das 

pessoas com a Igreja. Das redes sociais, pode-se falar o mesmo. No Facebook, o nível de 

participação tem sido decepcionante, com poucas postagens e baixa interatividade com o 

público. Para falar a linguagem dos jovens, um Pokémon foi inserido na página da rede social 

como apelo à participação e atrativo do site. Essa inserção tinha como objetivo informar que 

os “caçadores de pokémons” têm agora um novo incentivo para suas caçadas diárias: a fé. A 

Arquidiocese de Belo Horizonte aderiu à febre “Pokémon GO” e, por meio das redes sociais, 

tem estimulado o uso do aplicativo pelos fiéis jovens, principalmente. O fato, noticiado pelo 

jornal Estado de Minas, em 9 de agosto de 2016, parece ser uma tentativa duvidosa de 

inserção eclesial na cultura juvenil contemporânea (ESTADO DE MINAS, 2016). 

 

Em postagem no Facebook, a instituição convida os internautas a 

conhecerem a Catedral Cristo Rei, construção idealizada pelo primeiro 

arcebispo de Belo Horizonte e que está sendo erguida no bairro Juliana, 

Região Norte da capital mineira. Em tom descontraído, a mensagem postada 

no último dia 5 na rede social da Arquidiocese de Belo Horizonte afirma que 

“até os Pokémons estão curiosos para conhecer a Catedral Cristo Rei”. 

A publicação foi compartilhada na página da própria Catedral Cristo Rei e 

recebeu comentários que elogiavam a construção. Além disso, usuários do 

Facebook comentaram o fato de o local ser um “Ginásio Pokémon”: “E o 

terreno da Catedral é um Ginásio Pokémon! O pessoal pode ir lá visitar as 

obras, assistir à celebração e ainda aproveitar pra jogar no Ginásio!!”, 

comentou Marcos Paulo. 

 

 

A Arquidiocese de Belo Horizonte passou também a se comunicar com os fiéis por 

meio do aplicativo WhatsApp. Com essa ferramenta, é possível enviar pedidos de missas na 
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Tenda Cristo Rei, espaço de acolhida construído no canteiro de obras da Catedral Cristo Rei, 

bem como agendar visitas guiadas ao terreno da Catedral Cristo Rei, uma oportunidade para 

acompanhar o andamento das obras (CNBB REGIONAL LESTE 2, 2016). 

As campanhas relacionadas à catedral, “Faço Parte” e Praça das Famílias, têm a 

função de manutenção dos veículos de comunicação e do Santuário Estadual Nossa Senhora 

da Piedade, que fica em Caeté (MG), e da captação de recursos somente para a obra da 

Catedral Cristo Rei. Outros motivos menos explícitos foram indicados por entrevistados nos 

seguintes termos:  

 

[...] têm contribuído para fortalecer trabalhos de evangelização que 

beneficiam, igualmente, todas as comunidades de fé da Arquidiocese. Por 

isso, é comum percebermos entusiasmo na fala das pessoas que integram 

essas ações. Elas reconhecem que o Santuário e a Catedral são patrimônios 

da religiosidade mineira e, ao mesmo tempo, lugares que estão sendo 

preparados para receber a sua comunidade paroquial. Forma-se, assim, um 

vínculo afetivo, que sempre buscamos fortalecer com os nossos trabalhos de 

comunicação. Entrevistado 3. 

  

Vou falar da campanha Praça das Famílias, uma campanha de arrecadação 

pra construção da Catedral Cristo Rei. E o intuito dela é você colocar o 

nome, como se você pertencesse àquele corpo daquela Igreja. Então, você 

registra o nome da sua família ali na Praça das Famílias, onde vão acontecer 

todas as missas campais, e, ao mesmo tempo, se sente parte, você sente que 

tem um pedaço de você ali pra construção dessa obra, que traz tanto valor 

para a sociedade. Eu acho que é esse o valor, eu acho que, quanto mais a 

gente não falar de custo e falar de valores, aí, sim, a sociedade vai entender 

melhor o que é a Catedral Cristo Rei. Entrevistado 2. 

 

[...] têm o mesmo objetivo, com a mesma função: angariar recursos para 

sustentar os serviços da Arquidiocese e para a construção da catedral. A 

Igreja avalia positivamente porque ela está sempre em transformação e de 

acordo com o que é a demanda hoje. Se dá uma roupagem nova pra ela, ela 

não está fechada como era no início. Uma coisa só para um segmento, hoje 

ela é mais ampla, tá sendo transformada a cada dia. Outro objetivo é, 

sobretudo, trabalhar o lado da solidariedade, porque, construindo e 

angariando, você se fortalece para ajudar outras pessoas. O objetivo dela não 

é tão somente angariar para construir o templo, mas angariar recursos para 

construir o lugar de encontros, prestação de serviços, acolhimento e 

irradiação da fé através dos veículos de comunicação, inclusive das 

celebrações. Entrevistado 1. 

 

A “Faço Parte” também ajuda o seminário da Arquidiocese a manter esses 

seminaristas, preparando futuros padres da nossa Arquidiocese. Precisa-se 

pensar nisso e também da construção da Catedral. Poderia ser melhor, 

poderia ter mais adesão, aqui é muito difícil porque o mineiro, a 

Arquidiocese de BH prefere ajudar Canção Nova, Rede Vida [...] essa que é 

a grande dificuldade de emplacar, é fazer com que as pessoas tenham 

consciência de dizer: agora eu vou contribuir com a minha igreja particular, 

onde eu sei onde está aplicando os recursos. Entrevistado 4. 
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Fortalecer trabalhos de evangelização e o sentimento de pertença, dar visibilidade aos 

contribuintes do projeto, gravando seus nomes para a posteridade, unindo-os em um projeto 

comum foram indicados como objetivos das campanhas, além de arrecadar recursos 

simplesmente. No entanto, Hervieu-Léger (2003) adverte que a visão unificadora católica só 

será bem-sucedida se a “cultura católica local” ainda for uma realidade relativamente coerente 

e firme para um “povo católico”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste ano de 2017, a construção da Catedral Cristo Rei completa quatro anos, metade 

do tempo calculado para sua finalização.  Marcando simbolicamente a grandeza da obra, há 

uma cruz de 20 metros no local, e foi iniciada a construção de pórticos com 100 metros de 

altura e da cúpula de 2,8 mil m
2
. De acordo com o que projetou Niemeyer, esses elementos 

“se assemelham à vela de um barco, asas ou, dependendo da interpretação de cada uma, dedos 

se tocando”, conforme publicado pelo jornal Estado de Minas, de 21 de maio de 2017 

(ESTADO DE MINAS, 2017). O jornal informa, ainda, que, sob o templo, ficará a Cripta 

Jesus Ressuscitado, memorial para preservar a história da Arquidiocese. No local, estarão 

sepultados arcebispos, bispos e padres que serviram a Igreja na capital e região metropolitana, 

e painéis interativos permitirão aos fiéis recordar momentos importantes na história da Igreja. 

            Quem passa pelo local pode conferir como se insinua na paisagem a imponência do 

templo de grandes dimensões, em que estão sendo investidos aproximadamente R$ 120 

milhões.  

           O custo alto parece corresponder às expectativas do arcebispo metropolitano de Belo 

Horizonte, dom Walmor Oliveira Azevedo, que divulga o projeto como um marco histórico da 

Igreja Católica local e deposita no templo grande parte das esperanças de reposicionamento 

social e de adequação do catolicismo à vida contemporânea. Além disso, o projeto resultará 

em prestígio e na presença do arcebispo na memória da Igreja Católica local. 

             As ações relacionadas à catedral fazem parte do que foi considerado, neste trabalho, 

como estratégia de reposicionamento do catolicismo local. Tendo perdido o lugar hegemônico 

do passado, a Igreja Católica busca a (re)criação de sentidos renovados para atrair fiéis 

contemporâneos, transmitidos e sustentados por essas ações. Para isso, conta com uma equipe 

de comunicadores que trabalha na divulgação do projeto e de seus objetivos, bem como na 

construção de uma imagem que transmita a ideia de uma nova Igreja, inserida na cultura atual. 

Por essa função, foram ouvidos como agentes estratégicos, para expressarem o que pensam 

sobre a Igreja e a catedral como meio de efetivar o projeto eclesial de reposicionamento e 

reavivamento do catolicismo. 

 Neste projeto, é marcante a presença de dom Walmor, que se recusou a fazer parte do 

grupo de entrevistados. Em seus discursos, o arcebispo reitera, constantemente, os valores que 

animam a construção da catedral – espiritualidade, encontro, solidariedade, diálogo, 

congregação e diversidade em seus discursos. O mesmo caminho foi adotado pelos 
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entrevistados da equipe de Comunicação e Marketing, que, na maioria, evitaram 

questionamentos a qualquer ideia do líder católico local, nem mesmo à proibição do uso da 

palavra “camisinha”. 

A construção da catedral está na pauta jornalística laica local, que publica textos quase 

sempre de apoio ao projeto, alguns deles apresentados como matérias jornalísticas, portanto 

“objetivas” e “imparciais”, o que pode indicar a inserção do catolicismo na cultura regional. 

A despeito das intenções, divulgadas discursivamente pela Igreja, de favorecer a 

cultura do encontro, o acolhimento das diferenças e a inserção na cultura contemporânea, há 

uma distância considerável entre esses propósitos e a realidade social, particularmente aquela 

vivida por parte expressiva da juventude, público apontado como alvo da ação católica. 

Assim, um projeto tão grandioso pode simplesmente dar continuidade à postura atual da 

Igreja, que faz “vista grossa” às diferentes maneiras de ser católico, em prol de uma unidade 

formal. Os católicos não praticantes, por exemplo, que em sua maioria não têm compromissos 

com os preceitos católicos na condução da vida, e cujo sentimento de pertença ao catolicismo 

é fraco, provavelmente não se sentirão estimulados a alterar suas convicções apenas pela 

significação atribuída discursivamente pelas lideranças católicas à catedral. 

 Observa-se ainda que o discurso oficial local afirma o grande desafio de construir um 

lugar da espiritualidade, da cultura e da educação, da arte e do cuidado com os pobres e do 

pensamento e do diálogo que só se justificaria pela demanda da realidade urbana local. Por 

isso, “só poderia ter lugar na Avenida Cristiano Machado”, que leva até a região Norte, cujo 

adensamento populacional sinalizaria positivamente para a recomposição das estruturas de 

plausibilidade (YOUTUBE, 2012). 

 A retomada do projeto e a escolha do local, conforme divulgação no site, foram 

realizadas em dois anos de reflexões e de ponderações. Em novembro de 2005, o arcebispo 

metropolitano de Belo Horizonte viajou ao Rio de Janeiro e encontrou-se com Niemeyer para 

solicitar o projeto arquitetônico da Catedral Cristo Rei. Niemeyer abraçou com entusiasmo a 

missão, prevendo a entrega do projeto em seis meses. A partir da decisão da Arquidiocese, 

iniciou-se o processo de divulgação do templo e dos valores a ela vinculados “para unir 

passado e futuro” em uma nova comunidade e agregar memórias das culturas paroquianas a 

partir da construção.  

            A busca de recomposição do sentimento de pertencimento ao catolicismo levou a 

iniciativas que congreguem os fiéis, a exemplo da campanha “Faço Parte”, cuja novidade 

talvez esteja no uso mais intenso da publicidade e do marketing. Com esses instrumentos, 
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recorre-se a outras lógicas e elementos extrarreligiosos com os quais as pessoas já tenham 

alguma afinidade. Procura-se construir uma “marca” que gere determinada percepção das 

pessoas sobre a natureza do projeto, ou seja, em termos gerenciais, do consumidor em relação 

aos produtos e serviços oferecidos pela instituição religiosa. No caso aqui considerado, esses 

produtos (sensação de pertencimento, local de encontro e solidariedade e vivência com a 

diversidade) são modelados por estratégias que trabalham com o imaginário a partir do desejo 

de pertencimento e de busca por uma identidade palatável na modernidade (TEIXEIRA, 

2010). 

Levando-se em conta que o projeto previa a inauguração do templo para 2013, durante 

a Jornada Mundial da Juventude, a campanha segue com captação de recursos e adesões que 

não corresponderam à expectativa do arcebispo. A nova previsão é o ano de 2021.            

Como foi visto, a Igreja buscou profissionalizar-se com recursos humanos e 

tecnológicos para agregar valores contemporâneos à imagem de conservadorismo a ela 

associada. As entrevistas com os dirigentes da Comunicação reforçaram que as estratégias de 

comunicação se utilizam da Catedral Cristo Rei para inaugurar um novo marco simbólico 

pautado na “ousadia”.  

 Entretanto, há uma discrepância entre o discurso e a prática. Isso foi percebido tanto 

nos discursos dos entrevistados quanto nos textos publicados no site e nas redes sociais. 

Como foi visto, as demandas dos fiéis contemporâneos obtidas por meio de pesquisa, 

portanto, técnicos/científicos, valorizados pelo arcebispo, estão longe de serem atendidas pela 

Igreja.  Conforme os resultados de pesquisa realizada pela Igreja, os assuntos sugeridos pelos 

respondentes como prioritários para a igreja (OBSERVATÓRIO DA EVANGELIZAÇÃO, 

2017) foram o acolhimento aos casais que não se casaram na Igreja, a queda contínua do 

número de católicos, o acolhimento à diversidade sexual (comunidade LGBT), a 

evangelização nas vilas e favelas e o papel das mulheres na Igreja. Essas sugestões não foram 

acatadas institucionalmente, e sua discussão depende da iniciativa individual de padre. 

Quando o arcebispo ou demais representantes oficiais da Igreja se pronunciam a respeito dos 

temas mais polêmicos, ou seja, ligados às questões morais, os conteúdos das mensagens são, 

quase sempre, de caráter conservador.  

A predisposição ao “planejamento” da Comunicação, por parte da Igreja Católica, 

resultou em um diretório cujas recomendações também se mostraram mais progressistas do 

que a prática para levar a mensagem religiosa aos jovens, mas na prática isto não se observa 

na ação da Igreja. 
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Nem sempre as recomendações do diretório são acatadas no caso da catedral. Vale 

destacar alguns desses. De acordo com o diretório: a) o ecumenismo e o diálogo com outras 

religiões merecem particular atenção na comunicação eclesial. A era da comunicação cria 

oportunidades de encontro e relação entre as diversas experiências religiosas. No material 

analisado, as entrevistas e textos, há uma curta referência à prática ecumênica, mas não se 

observa qualquer registro de práticas desse tipo; b) uma visão orgânica da presença dos 

processos de comunicação e suas tecnologias empregadas no dia a dia da sociedade 

contemporânea deve ser difundida, de modo a incluir todos no “grande plano de 

comunicação”. No caso da catedral, falta muito para que os meios de comunicação sejam 

usados em toda a sua potencialidade, tal como as redes sociais e as possibilidades por elas 

trazidas, de interação com o público, conhecimento de sua realidade e de suas demandas e 

efetividade em sua participação no cotidiano da Igreja. O site da catedral não conta com 

monitoramento sistemático, e as redes sociais encontram pouca adesão e baixo índice de 

respostas; c) o diretório recomenda a não submissão dos processos de comunicação social ao 

sistema econômico e comercial, bem como à lógica do espetáculo e do entretenimento. Não se 

pode dizer que o projeto da Catedral Cristo Rei dispense elementos que remetem a essas 

lógicas, em sua dimensão comunicacional. A arquitetura grandiosa e contemporânea, as 

dimensões do templo e a visibilidade dada aos colaboradores da campanha no “Grande Terço” 

que levará o nome das famílias são exemplos disso; d) evitar que a atenção aos ritos 

sacramentais seja suplantada pelos aparatos técnicos, criando ambiente de dispersão e 

distração; não substituir a presença física nas celebrações, por quem tem condições de fazê-lo, 

pelas transmissões midiáticas; e) deve-se priorizar as transmissões ao vivo; f) em nenhuma 

circunstância e sob nenhum pretexto, a celebração da missa pode converter-se em espetáculo 

ou marketing ou performance artística do ministro que a preside ou proclama a Palavra, bem 

como dos músicos cantores ou de outros envolvidos. Sobre os itens d, e e f, sabe-se que a 

Igreja tem incorporado práticas semelhantes àquelas presentes nas igrejas pentecostais. Dom 

Walmor, o líder do projeto, é uma figura midiática à medida que usufrui do ambiente 

midiático e aparece com relativa frequência. Na prática, no projeto da catedral, dom Walmor 

tem se apresentado como uma figura com presença marcante nos meios de comunicação 

laicos. Em relação ao material ao vivo, na TV Horizonte, são priorizadas as transmissões 

diárias das missas da Serra da Piedade; a produção do restante dos conteúdos tem recorrido às 

gravações. Com relação à recomendação taxativa de que consta na letra, a Arquidiocese de 

Belo Horizonte promove eventos de grandes proporções denominados “Torcida de Deus” e 
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“Cristo é Show”, expressões que rementem à lógica do espetáculo. O emprego de aparatos 

tecnológicos, cuja presença nas igrejas por si só se impõe ao fiel, pode dispersá-lo da 

celebração em si. Com relação aos celebrantes, é notório que, em toda a Igreja Católica, a 

presença dos padres carismáticos não poderá ser contida, sob a pena de afastar um público 

fiel.  

Fazer dos jovens sujeitos ativos da comunicação e da renovação da Igreja, outra 

recomendação do diretório, não se observou – além do discurso do planejamento, nenhuma 

ação correspondente.  

Os que falarão em nome da Igreja precisam ter clareza e capacidade de síntese quanto 

aos temas referentes à fé e às questões morais. Isso exige prudência, permanente atenção e 

competência. No caso dos entrevistados, o que se viu, foi a confirmação do discurso oficial, 

em detrimento de críticas às mais prosaicas.  

Finalmente, o problema norteador desta dissertação se deu em torno da reflexão sobre 

a construção da catedral como estratégia eclesial e das ações consideradas adequadas pelas 

lideranças locais da Igreja para constituir uma nova imagem da religião católica e reposicioná-

la socialmente. Pode-se considerar que a profissionalização da comunicação e do marketing 

representou, em alguma medida, um avanço com relação aos procedimentos tradicionalmente 

empregados pela Igreja, que alocava recursos humanos internos, padres e pessoas da 

comunidade, com alguma “habilidade” e com base em critérios personalizados. 

Cabe-nos perguntar se a Catedral Cristo Rei, uma vez inaugurada, será capaz de, 

minimamente, aproximar o discurso da prática do catolicismo “renovado”, da diversidade, do 

encontro e da solidariedade, em uma “sociedade líquida”, sem pontos fixos, desequilibrada, 

privada de referências sólidas e estáveis, na cultura do efêmero e no “usa e descarta”, 

conforme o dizer do papa Francisco, utilizado na epígrafe deste trabalho.  
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ANEXO A 

 

 

 
 

FIGURA 1 – Print do site – Imagem artificial em 3D mesclada com a paisagem do local da construção 
da catedral – amplamente divulgada na mídia 
Fonte: Catedral Cristo Rei BH (2016) 
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ANEXO B 

 

 

 
 

FIGURA 2 – Reportagem que apresenta o andamento das obras e uma das estratégias de marketing para que o 

público acompanhe o cronograma financeiro e das obras da Catedral Cristo Rei 

Fonte: Lacerda (2015) 

 

 

 


