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RESUMO 

 

 

 

 

 

Trata do estudo sobre como a Igreja Católica Apostólica Romana tem-se utilizado da 

mídia digital para produção da fé on-line e, também, tentar reverter o quadro de 

queda do número de fiéis. E como tem proporcionado o experimento da experiência 

estética através de rituais católicos disponibilizados virtualmente.  A pesquisa surgiu 

da observação sobre o número excessivo de sites católicos concedendo ao usuário 

a faculdade de realizar rituais por meio virtual tornando possível a produção e o 

alimentar da fé, bem como vivenciar sentimentos outrora possíveis somente de 

forma presencial. Pretende-se entender o conceito de religiosidade e conhecer as 

formas de manifestação do sagrado; como também, sistematizar indícios de 

experiência estética resultantes do contato do usuário com os rituais disponibilizados 

nos sites selecionados. A análise dos sites e dos testemunhos escritos pelos 

usuários permitiram concluir que há um rebanho espiritual sendo sustentado 

cotidianamente pelas mensagens bíblicas postadas pelo corpo eclesiástico e leigo 

católico. E que é possível sentir-se pertencente a um grupo religioso, ainda que 

virtual; e conceitos como união, real (em oposição ao virtual) e   contágio são 

experienciados esteticamente na esfera digital.   

 

 

 

Palavras-chave: Comunicação. Religiosidade on-line. Produção da Fé. Experiência 

Estética. Vela e terço virtuais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This study is about how the Roman Catholic Church has used the digital media to 

product the online faith and also try to reverse the decline in the number of faithful. 

And how it has provided the experiment of aesthetic experience offered by Catholic 

rituals virtually. The research came from the observation about the excessive number 

of Catholic websites giving the user the ability to perform rituals for the virtual 

environment making possible the production and feeding of the faith, as well as 

experiencing feelings once possible only personally. The intention is to understand 

the concept of religiosity and to know the ways of the sacred manifestation. as well, 

systematizing evidence aesthetic experience resulting from contact of the user with 

the rituals available on the selected sites. The analysis of sites and testimonials 

written by users concluded that there is a spiritual flock being supported daily by 

biblical messages posted by the Catholic ecclesiastical body and layman. And it is 

possible to feel belonging to a religious group, even though virtual; and concepts 

such as union, real (as opposed to virtual) and contagion are aesthetically 

experienced in the digital sphere. 

 

 

 

Key words: Communication. Online Religiosity. Faith Production. Aesthetics 

Experience. Virtual candle and  chaplet. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É inerente ao ser humano comunicar-se, e essa comunicação se dá através do 

partilhar experiências, valores, rituais comuns à sua cultura, fazendo-o participante 

de uma realidade comum, real a todos. Como não poderia ser diferente, a 

comunicação sempre esteve presente na disseminação da Boa-Nova. O próprio 

Jesus ordenou que se fosse por todo o mundo e pregasse o Evangelho a toda 

criatura (Marcos 16:15).  

Embasada nessa Grande Comissão1, a Igreja Católica Apostólica Romana, 

alvo da nossa pesquisa, tem elaborado sua estratégia de arrebanhamento dos fiéis 

ao longo dos tempos. Assim aconteceu na propagação do Cristianismo, com as 

cartas escritas pelos apóstolos; com as Cruzadas, por ocasião da conquista de 

novas terras; com o objetivo de difundir o evangelho e estancar a perda de fiéis, 

através da televisão,  e de demonstrar uma modernidade midiática, através de sites 

com missas e rituais on-line e, por último, a comunicação via Twitter pelo papa Bento 

XVI. 

Segundo Flusser (2002, p. 16), a religiosidade é “nossa capacidade para captar 

a dimensão sacra do mundo”. Ribeiro (2006)2, comentando Simmel, afirma que: “Ele 

propõe a religiosidade como uma dimensão humana ..., e que – identificada com a fé 

do indivíduo na sociedade – envolve toda a existência e lhe confere sentido”; e a 

Igreja tem sacralizado os meios de comunicação para fazer deles veículos da 

mensagem divina, e o usuário tem-se utilizado desses meios para agradar ao seu 

deus e participar de rituais, conferindo sentido a objetos virtuais. 

Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, as influências católicas foram 

percebidas. Simultaneamente ao processo de conquista da terra, houve a chegada 

dos membros do clero católico3, visto que o reino português possuía relações 

estreitas com a Igreja Católica Romana em virtude do Padroado, “regime cuja 

origem remonta à Idade Média, pelo qual a Igreja instituía um indivíduo ou instituição 

como padroeiro de certo território, a fim de que ali fosse promovida a manutenção e 

propagação da fé cristã” (VAINFAS, 2000, p. 466). O Padroado surgiu através de um 

                                                 
1 Instrução dada por Jesus aos seus discípulos para que espalhassem a mensagem da salvação por 
todo o mundo. 
2 RIBEIRO, Jorge Claudio. Georg Simmel, Pensador da Religiosidade Moderna. São Paulo, 2006. 
Disponível em:< http://www.pucsp.br/rever/rv2_2006/p_ribeiro.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2013. 
3 PINTO, Tales. A Igreja Católica no Brasil. S.L., S.D. Disponível em: 
<http://www.brasilescola.com/historiab/igreja-catolica-no-brasil.htm>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
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tratado entre a Igreja Católica e os Reinos de Portugal e Espanha. Os monarcas 

desses reinos administravam e organizavam a Igreja Católica local, estendendo seus 

poderes à área religiosa, além da político-administrativa, tornando a Igreja submissa 

ao Estado. Em 1549, a presença católica se intensificou no Brasil com a chegada 

dos jesuítas da Companhia de Jesus para formação de vilas e cidades. Outros 

grupos de clérigos católicos também chegaram à colônia visando à evangelização 

dos indígenas, processo interligado aos interesses mercantis e políticos europeus no 

Brasil. O resultado foi o aculturamento das populações indígenas e a ação enérgica 

em discipliná-las de acordo com os preceitos cristãos europeus. 

Além do catolicismo, o Brasil também sofreu influência religiosa africana em 

virtude da presença dos negros escravos. Entre os séculos XVI e XIX4, navios 

negreiros trouxeram africanos oriundos das mais variadas regiões da África que 

foram espalhados por um imenso território brasileiro. Mas suas manifestações 

religiosas eram vistas com desprezo, sendo, até mesmo, proibidas.  

Em 18245, com a Constituição Política do Império, o catolicismo tornava-se a 

religião oficial do país, e a Igreja ficava subordinada ao Estado: com o Padroado, o 

imperador provia cargos eclesiásticos remunerados pelo governo e garantia, ou não, 

no Brasil, as decisões papais e conciliares. Com a Constituição de 18916, o Estado 

passou a ser laico, ou seja, o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país, e o 

Estado não interviria na Religião.  

Durante séculos, não era objetivo primordial da Igreja Católica reevangelizar o 

país, já que a maioria esmagadora professava a fé católica. Por que investir em algo 

que já se tem domínio? Mas com o passar dos anos e a chegada de novas práticas 

religiosas, a Igreja Católica viu seu prestígio ser abalado e o número de fiéis diminuir 

vertiginosamente.  

Na tentativa de disseminar o evangelho, mas também reverter o quadro 

numérico, reconquistar os fiéis convertidos a uma nova fé ou simplesmente distantes 

dos templos católicos, a Igreja adere aos meios de comunicação outrora rejeitados. 

Em tempos de midiatização, o caminho é investir na comunicação virtual. Porém, 
                                                 
4 DAMASCENO, Willians Moreira. A Influência da Religião Africana no Brasil. S.L., 2011. 
Disponível em: <http://teo-filo-lit-wm.blogspot.com.br/2011/08/influencia-da-religiao-africana-no.html>.  
Acesso em: 29 ago. 2013. 
5 PEREIRA, Victor Maurício Fiorito. O Estado Laico e a Democracia. Rio de Janeiro; S.D. Disponível 
em: < http://www.conamp.org.br/Lists/artigos/DispForm.aspx?ID=176>.  Acesso em: 10 abr. 2014. 
6 FAUSTO, B. Constituição de 1981. S.L., S.D. Disponível em: < 
http://www.sppert.com.br/Artigos/Brasil/Hist%C3%B3ria/Constitui%C3%A7%C3%B5es/Constitui%C3
%A7%C3%A3o_de_1891/>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
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com receio de esvaziar ainda mais seus locais físicos de culto, padres, pastores, 

pais e mães de santo afirmam que o culto on-line não tem o mesmo valor que o 

presencial. Em contrapartida, esses mesmos líderes religiosos incentivam àqueles 

que não podem se deslocar a que participem das solenidades e dos rituais 

disponibilizados virtualmente. 

Segundo Estebauer (2001, p. 129), “desde o Natal de 1995, o Vaticano oferece 

serviços on line (sic) na internet, oferta substancialmente estendida na Páscoa de 

1997”. Porém, a Igreja não só investe em países livres para a propagação do 

evangelho, mas também “a internet oferece a possibilidade de levar a evangelização 

em Estados sob regimes totalitários, ou até mesmo em certos países islâmicos que 

não permitem, em hipótese alguma, a divulgação pública da fé católica.” 

(ESTEBAUER, 2001, p. 130). Conclui-se que o investimento na propagação da fé 

católica tem sido ampla e profunda. 

Concordando com Estebauer (2001, p.131-132): “mundos virtuais geram novas 

formas de religião, na medida em que as religiões – num sentido bem amplo – são 

transmitidas sempre por um meio.” A probabilidade de se ter uma religiosidade 

diferente entre o fiel que frequenta a igreja dominicalmente e o usuário  que assiste 

à missa on-line é bastante grande. De maneira alguma, o fiel presencial apresenta 

uma religiosidade melhor do que o usuário virtual ou vice-versa, mas apenas 

diferente. O autor continua sua reflexão concluindo que o mundo virtual 

 

se volta cada vez mais para o real, no sentido de que ... o mundo real 
mantém próteses simuladas e é substituído, de acordo com diferentes 
necessidades, por mundos alternativos melhores. Por meio dessa “re-
referencialização”, a realidade virtual mantém um poder de atração que a 
transforma em um espaço no qual anseios religiosos do mundo real podem 
ser realizados. A isso soma-se, com a simulação, a possibilidade de que o 
ser humano satisfaça, ele mesmo, tais anseios e de que ele mesmo produza 
o que no mundo real não se encontra disponível. (...) o mundo virtual é um 
espaço que transcende o mundo real. A transcendência que pode ser aí 
experienciada é uma transcendência produzida e, como tal, é base para a 
experiência religiosa determinada virtualmente. (ESTEBAUER, 2001, p. 
134-135). 

 

Com tamanho investimento visando à evangelização, à produção da fé e à 

reconquista dos fiéis, a Igreja disponibiliza não só missas e louvores on-line, mas 

também rituais. O ritual está presente em todas as religiões fazendo com que o fiel 

se sinta mais próximo do seu deus, seja aceito pela comunidade, peça ou agradeça 

uma graça. Priscila Gorzoni (2013, p.12) explica que o antropólogo Arnold van 
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Gennep foi o primeiro a descrever os rituais cientificamente em sua obra Os Ritos de 

Passagem (1909). Gilson Santos7, citando Fritz Perls, afirma que “o ritual tem valor 

social. Isto porque reforça o valor de sobrevivência da vida em grupo. Mantém as 

pessoas juntas.” Será que o ritual on-line suscita no usuário o mesmo sentimento de 

pertença que há em uma congregação reunida em um templo com velas acesas nas 

mãos ou rezando todos juntos um terço? 

Dessa maneira, o estudo sobre a religiosidade on-line tem-nos inquietado.  O 

tema nasceu em aulas no Mestrado, em leituras feitas e em observações sobre a 

quantidade exorbitante de sites religiosos e o esforço que a Igreja Católica tem feito 

para estar na mídia, recuperar seus fiéis perdidos para outras religiões e reaquecer a 

fé dos afastados. Tendo por base esse tema, abordaremos a questão que norteará a 

nossa pesquisa, a saber: de que maneira a Igreja Católica Apostólica Romana tem-

se utilizado dos meios de comunicação, principalmente o meio virtual, para produção 

da fé on-line e, também, tentar reverter o quadro de queda do número de fiéis e 

como tem, se tem, proporcionado a experiência da experiência estética através de 

rituais católicos disponibilizados virtualmente?  

No intuito de responder tal enunciado, focaremos dois objetivos gerais. O 

primeiro tem por meta entender o conceito de religiosidade e conhecer as formas de 

manifestação do sagrado; o segundo, a partir de um olhar estético, sistematizaremos 

indícios de experiência estética oriundos do contato do usuário com os rituais 

disponibilizados nos sites selecionados. Para alcançarmos os objetos gerais 

propostos, percorremos alguns caminhos. Visando atingir o primeiro objetivo, 

demonstraremos a origem do termo “Religião”, explicaremos o fenômeno religioso, a 

religiosidade e o sagrado, demonstraremos o poder simbólico que a religião exerce e 

analisaremos duas manifestações religiosas on-line, a saber: o ritual de acender 

uma vela e o ato de rezar um terço. Tendo por foco o segundo objetivo, 

explicaremos a possibilidade de experiência estética aplicando os conceitos de  

religiosidade x realidade, concreto x abstrato, sensível, cotidiano, sentimento de 

pertença e contágio aos rituais citados. 

Certamente, além da problemática central apresentada, outros 

questionamentos nortearão este estudo no intuito de oferecer reflexões que 

                                                 
7 PERLS, Friedrich S. A abordagem gestáltica: testemunha ocular da terapia. Rio de Janeiro: 
editora LTC, 1988. In: < http://gilsonsantos.com/2012/06/05/a-importncia-do-ritual-fritz-perls/>. Acesso 
em: 12 ago.2013. 
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propiciarão um melhor entendimento sobre o tema em questão: como a Igreja 

Católica Apostólica Romana exerce o poder simbólico e como constitui o dado pela 

enunciação8, na conceituação de Bourdieu9 (2011)? Como se deu a apropriação 

tecnológica pela Igreja Católica? Conforme a conceituação de Flusser (2002), o que 

há de realismo em uma vela virtual ou um terço on-line? Qual a noção que se tem de 

tempo e espaços sagrados religiosos virtuais? Estamos em um momento de 

ressacralização do mundo? Com base em Gumbrecht (2006), o que há de estético 

em uma experiência cotidiana religiosa como o acender uma vela ou rezar um terço, 

ainda que virtual? Há algum resquício do sentimento de pertença de quem acende 

uma vela virtual? 

Como referencial teórico para dar suporte à nossa análise, serão utilizados os 

conceitos de Mircea Eliade10 e Vilém Flusser11. Mircea Eliade12 nasceu em 

Bucareste em 1907 e é reconhecidamente o mais renomado especialista em 

religiões no mundo, dedicando-se a estudar os mais diferentes credos. Vilém 

Flusser13 nasceu em 1920 em Praga e 20 anos mais tarde imigrou para o Brasil, 

vivendo no país por mais de 30 anos. Aqui desenvolveu seu pensamento e escreveu 

e publicou seus primeiros textos. Filosofia da Caixa Preta (1983) é seu livro mais 

conhecido, tendo sido publicado em mais de 15 países. 

Mas outros autores também serão utilizados nas peculiaridades de cada 

capítulo. Utilizaremos fontes impressas e digitais. Por ser uma pesquisa sobre 

Religiosidade on-line, se faz coerente privilegiarmos as fontes digitais para sustentar 

nossa argumentação. Ao longo desta escrita, alguns fatos históricos serão 

abordados e, muitas vezes, com intervalos longos entre seus acontecimentos. 

Salientamos que sabemos da existência de outros fatos no período deixado à parte, 

                                                 
8
 Através da palavra, a Igreja exerce sua autoridade. 

9 Conforme o autor, o poder simbólico apresenta-se em sistemas simbólicos que se expressam em 
estrutura estruturantes tais como a religião, a arte e a língua. 
10 Os estudos de Mircea Eliade sobre manifestação do sagrado,  hierofania, “Centro do Mundo”, 
tempo e espaço sagrados e ritos de passagens, que constam no livro O sagrado e o profano: a 
essência das religiões, fundamentarão a nossa pesquisa. 
11 De Vilem Flusser, serão abordados os conceitos de religiosidade, realidade, concreto e abstrato 
apresentados no livro Da Religiosidade: a literatura e o senso de realidade. 
12

 LIVRARIA DA TRAVESSA. Livros. Rio de Janeiro, SD. Disponível em:< 
http://www.travessa.com.br/Mircea_Eliade/autor/5484BBD4-781B-499F-90AA-C1F358F04DBD> 
Acesso em: 17 mar. 2014. 
13

 REVISTA DO INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Alguns traços da vida e obra de Vilem 
Flusser. São Leopoldo, 2012. Disponível em:< 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4565&secao=399> 
Acesso em: 17 mar. 2014. 
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apenas selecionamos o que entendemos trazer maior significado para o assunto em 

questão. 

Sendo a introdução o primeiro capítulo, este estudo reflexivo terá por segundo 

capítulo A Religiosidade e sua Relação com o Sagrado. Introduziremos o assunto 

ressaltando a presença do fenômeno religioso desde o início da civilização, a forma 

de lidar com a religiosidade e as adaptações feitas ao longo dos tempos. Para 

amparar o tema em questão, utilizaremos Bellotti (2004), Otto, (2007), Julia (1976) e 

Eliade (2010). Fazendo um desdobramento do assunto, abordaremos a Origem do 

Termo “Religião”. Contraporemos diversos conceitos utilizando as reflexões de 

Wilges (1994), Rodrigues (2012), Perissé (2010) e Marinho (2010). Estudaremos 

ainda sobre fenômeno religioso,  religiosidade e sagrado. Demonstraremos que o 

fenômeno religioso é abordado não só por religiosos, mas pela ciência em geral e 

que seu estudo está presente desde tempos remotos; e que tal fenômeno é a 

manifestação de gestos, palavras, atitudes e ritos direcionados a um ser 

transcendental, mas também é a manifestação do sagrado. Exemplificaremos com 

passagens do Velho e do Novo Testamento, retirados da Bíblia Sagrada, por ser o 

livro básico de fé da Igreja Católica Apostólica Romana, e também com exemplos do 

cotidiano. Seguindo nossa pesquisa, trataremos de vários conceitos de religiosidade, 

os afins e os antagônicos. Desde a década de 60, do último século, foi 

desencadeada uma reflexão mais profunda sobre religião, religiosidade e sagrado, 

devido à visibilidade social e política religiosa14. Assim sendo, embasaremos nosso 

texto nos estudos de Bertotti (2013), Bellotti (2004), Ribeiro (2006), Otto (2007) entre 

outros.  Finalizando o segundo capítulo, discorreremos sobre religião e poder. 

Iniciaremos o texto remontando ao século IV, quando a religião cristã tornou-se a 

religião oficial do Império Romano. Abordaremos a trajetória da Igreja, suas 

conquistas e seus percalços, principalmente a invenção da prensa, momento em que 

viu seu poder ser ameaçado com a livre interpretação dos textos bíblicos. 

Focaremos o poder da mídia, incorporada pela Igreja para manutenção do seu 

próprio poder. Basicamente, utilizaremos Bourdieu (2011) e Signates (2011) para 

nossa reflexão. 

                                                 
14 ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Da História Religiosa à História Cultural do Sagrado. São 
Paulo, 2007. Disponível em: < http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cr/article/view/493>. 
Acesso em: 06 set. 2013. 
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No terceiro capítulo, discorreremos sobre As Formas de Manifestação do 

Sagrado. Lembraremos que desde as tábuas da Lei de Moisés, no Monte Sinai, até 

a comunicação por Twitter do Papa Bento XVI, em dezembro de 2012, a Igreja 

Católica tem-se utilizado dos meios de comunicação para manter contato com os 

fiéis, reconquistar os perdidos e angariar novos seguidores à fé por ela propagada. 

Esse assunto é apresentado no primeiro subtópico do terceiro capítulo sob o título 

Apropriação Tecnológica. Para sustentar nossa argumentação, dentre outros, serão 

utilizados os autores Alberto Klein (2006), Vilém Flusser (2002) e Helena Corazza 

(2000).  

Na sequência, abordaremos os Rituais Religiosos On-Line. Fazendo um 

paralelo com o catolicismo, iniciaremos o texto relatando como a internet tem sido 

usada por religiões históricas e outras mais recentes, como o Valmirismo15. 

Apresentaremos os três sites selecionados para nossa pesquisa, a saber, 

www.padremarcelorossi.com.br, www.redevida.com.br e www.velavirtual.com.br,  

que serão fonte de estudo para a nossa problemática. Os três sites foram escolhidos 

devido à seriedade de sua proposta e ao reconhecimento do público. O site do 

Padre Marcelo Rossi e da Rede Vida foram escolhidos também em virtude de seus 

trabalhos já conhecidos fora do mundo virtual. Padre Marcelo tem sua história 

conhecida e admirada por milhões de pessoas, independente da fé que professam, 

e por ter sido elevado à estrela televisiva pela Igreja Católica em um momento de 

tentativa de resgate dos fiéis, principalmente da juventude. A Rede Vida16 foi 

organizada por obra de um jornalista da cidade de Barretos, SP, João Monteiro de 

Barros Filho, que desejou montar a primeira rede de televisão católica. Com o apoio 

do arcebispo metropolitano de Botucatu, Dom Antonio Maria Mucciolo, e do 

arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida, conseguiu levar o projeto 

avante e ver, em 20 de junho de 1995, a Rede Vida ir ao ar pela primeira vez17. O 

terceiro site nos chamou a atenção por ser tão somente direcionado ao ritual da vela. 

O site pertence à Associação Apostolado Sagrado Coração de Jesus, uma 

instituição “de inspiração católica que promove a divulgação da devoção ao Sagrado 

                                                 
15 Religião on-line criada por Valmir Gonçalves Mendes. 
16  Jornal Acontece Botucatu. Rede Vida de Televisão – um novo enfoque voltado à família. São 
Paulo, 2011. Disponível em:< 
http://www.acontecebotucatu.com.br/Cont_Default.aspx?idnews=6399>. Acesso em: 26 dez. 2012. 
17

 REDE VIDA. A TV que acredita em milagre. São Paulo, S.D. Disponível em: 
<http://www.redevida.com.br/somos.asp>. Acesso em: 26 dez. 2012. 
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Coração de Jesus em todo o Brasil”18. A Associação possui um site principal 

(www.ascj.org.br) onde os usuários têm possibilidade de realizar outros rituais on-

line e postar pedidos e agradecimentos. Utilizaremos esse site somente para, 

através dos agradecimentos ali postados, corroborar nossa tese de que os rituais on-

line podem produzir e alimentar a fé, bem como propiciar ao usuário a experiência 

estética. 

No quarto capítulo, trataremos do Espaço e do Tempo Sagrados Religiosos. 

Em um primeiro momento, focaremos o espaço sagrado físico e alguns exemplos 

bíblicos hierofânicos, como: a escada de Jacó, os umbrais com sangue que livraram 

os primogênitos da morte, o Monte da Transfiguração, analisando a simbologia da 

porta em algumas das amostras citadas. Com base nos conceitos de espaço 

sagrado e profano de Eliade (2010), cada exemplo bíblico será apreciado. 

Refletiremos também sobre o conceito de Centro do Mundo e como o homem, até os 

dias de hoje, repete o ato criacionista de Deus erguendo um templo no centro de 

uma cidade. Influenciados por pastores americanos, na década de 90, diversos 

templos no Brasil foram adequados aos padrões televisivos para que seus cultos 

fossem transmitidos, o que desencadeou mudanças também nos templos católicos. 

Os estudos de Alberto Klein (2006) nortearão a nossa pesquisa, inclusive discutindo 

se, com a nova religiosidade através da mídia, há um deslocamento do Centro do 

Mundo para esses dispositivos. O interior do espaço sagrado do templo será alvo da 

nossa pesquisa. Púlpitos, bancos, palcos têm sido meticulosamente escolhidos para 

que o espetáculo do culto seja propício às imagens televisivas e ao entretenimento 

do fiel.  

Em um segundo momento, focaremos o espaço sagrado virtual. O sagrado 

também tem ocupado o espaço virtual assim como ocupou o espaço físico. Missas 

on-line, confessionários virtuais, rituais digitais como a vela e o terço estão 

disponíveis no ciberespaço.  Com a internet, ampliou-se a possibilidade de se 

realizar missões além-fronteiras até mesmo em países onde a presença do 

cristianismo não é oficialmente aceita. Embasados nos estudos de Moisés 

Sbardelotto (2012), refletiremos sobre a interação comunicacional que ocorre entre o 

usuário e o sistema digital. Para um melhor entendimento, focaremos a interface, o 

discurso e o ritual propostos no ambiente digital. 

                                                 
18 VELA VIRTUAL. Quem somos. S.L., S.D. Disponível em:< 
http://www.velavirtual.com.br/asc/Somos.asp>. Acesso em: 14 ago. 2013. 
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O tempo sagrado também será estudado no quarto capítulo. Iniciaremos nossa 

abordagem relembrando que diversas áreas do conhecimento se debruçaram sobre 

o tema Tempo e que no campo religioso o assunto também está presente. Assim 

como o espaço, o tempo religioso não é homogêneo e nem contínuo; mas é circular, 

reversível e recuperável. Citaremos alguns rituais que exemplificam o entendimento 

humano de que é preciso sua participação para que o recomeço de um novo tempo 

cíclico lhe traga mais sorte. Basearemos nossa pesquisa nos estudos de Eliade 

(2010), dentre outros. Na sequência, discorreremos sobre o tempo sagrado virtual e 

como os meios eletrônicos trouxeram uma nova experiência temporal para o dia a 

dia. Uma missa gravada e disponibilizada no rádio, na televisão ou na internet pode 

causar estranhamento ao ouvinte quanto à expressão “neste momento, pegue o seu 

terço para ser abençoado”; qual o referencial para “neste momento”? O momento da 

missa ao vivo ou qualquer momento em que a missa for assistida? Tais questões 

serão alvo desse capítulo que terá Klein (2006) como embasamento teórico. 

No quinto capítulo, trataremos do olhar estético sobre a religiosidade on-line. 

Iniciaremos questionando se vivemos um momento de ressacralização do mundo. 

Retomaremos previsões de renomados teóricos sobre os rumos que a religiosidade 

percorreria contrapondo à variedade de ofertas no campo religioso hodierno, 

apresentando contaminações da religião nas áreas seculares e a apropriação dos 

símbolos religiosos para entretenimento por pessoas físicas e jurídicas. Tatuagens, 

vestuário, clips musicais, fotos erotizadas com intenção duvidosa se apossaram dos 

símbolos religiosos numa batalha entre a autoridade da Igreja e o apoderamento do 

sagrado pelo secular. A XXVIII Jornada Mundial da Juventude realizada no Rio de 

Janeiro em 2013 foi uma oportunidade ímpar de envolver a juventude brasileira no 

ideal de evangelizar os perdidos, trazer de volta os que migraram para outra fé e 

deter o crescimento dos evangélicos. Mas claro está que muitos dos que 

participaram do evento o fizeram somente por entretenimento. E essa religião-

entretenimento tem despertado o interesse de agências de viagem, editoras e 

gravadoras que têm feito da religião um produto a ser consumido. Zepeda (2010), 

Portella (2006), Borges e Lopes (2013), dentre outros, serão utilizados para embasar 

nossa pesquisa. 

No segundo tópico do quinto capítulo, a ênfase será a Experiência Estética. 

Retomaremos desde os estudos de Platão e seu questionamento sobre o que é o 

belo, contrapondo aos estudos de Aristóteles. Abordaremos a conceituação dada 
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por Baumgarten e o entendimento de Kant sobre o assunto. Trataremos também da 

conceituação dada por Gumbrecht (2006), que abordou fatos cotidianos na 

experiência estética. 

Ainda com base nos estudos de Flusser (2002), o terceiro tópico é fruto da 

reflexão sobre a possibilidade de um usuário sentir-se pertencente a um grupo 

religioso, ainda que virtual. Wilges (1994) aponta a comunidade e os rituais como 

elementos constitutivos da religião, salientando que aqueles que seguem uma 

religião tendem a desejar pertencer à comunidade religiosa e participar dos rituais 

em conjunto; possível agora também no mundo virtual. Partindo do hábito como um 

fazer significante, um modo de agir, abordaremos os rituais on-line do terço e da vela 

sob os conceitos de Landowski (2005) e Gumbrecht (2006) no tocante ao sensível.  

Aplicaremos o regime de interação da união à utilização do terço; o regime de 

contaminação (contágio) será exemplificado com o ritual da vela, e o ritual do terço 

embasará a experiência estética interrompendo o cotidiano. 

Como metodologia aplicada ao estudo, utilizaremos informações a partir da 

web, dos sites de rituais selecionados e dos livros e artigos conceituais. Partiremos 

de conceituações de termos que darão um maior entendimento sobre o tema 

abordado, observaremos o funcionamento e os protocolos dos sites que permitem a 

realização dos rituais on-line bem como a possibilidade de se promover a fé e 

propiciar o experimento da experiência estética. 

A presente pesquisa não tem o objetivo de esgotar o assunto. Religiosidade 

on-line é um tema relativamente novo e com diversos vieses para estudo. Mas é 

desejo nosso que esta dissertação abra caminhos para novas pesquisas e traga 

mais inquietações do que respostas propiciando a interação de diversos olhares 

acadêmicos.
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2. A RELIGIOSIDADE E SUA RELAÇÃO COM O SAGRADO 

 

O fenômeno religioso está presente em todos os lugares e tempos em que foi 

detectada a presença humana.  Desde as épocas líticas – com o enterramento dos 

corpos, as pinturas rupestres, os mitos e ritos dos povos caçadores - até os dias de 

hoje, vemos o homem em busca do Transcendente: Deus. O homem primitivo sentia 

medo e insegurança diante dos fenômenos naturais e, para acalmar a fúria desses 

fenômenos, ele criou uma divindade para cada um deles para os quais rezava e 

oferecia sacrifícios19. 

A humanidade seguiu o seu percurso histórico, e a forma de lidar com a 

religiosidade modificou-se. Karina Bellotti20 explica que religiosidade é a forma e o 

sentimento com que cada pessoa vivencia suas crenças e práticas religiosas, 

estando ou não filiada a uma instituição; da mesma forma que a identidade, a 

religiosidade pode ser inconstante, sujeita a questionamentos existenciais, pressões 

e incentivos de um grupo. 

Julia (1976, p. 106) também tece comentários sobre as adaptações que são 

feitas nas religiões:  

 

A densidade de população, as comunicações mais ou menos extensas, a 
mistura de raças, as oposições de textos, de gerações, de classes, de 
nações, de invenções científicas e técnicas, tudo isso age sobre o 
sentimento religioso individual e transforma, assim, a religião ... 
 

A Religião já foi alvo de estudos e teorias de diversas áreas do conhecimento, 

inclusive filosófico. Jordão21, na Revista Filosófica de Coimbra, no volume 2 de 1993, 

escreveu artigo sobre A Religião Sob o Ponto de Vista Filosófico, em que apresenta 

Emile Durkheim como o primeiro teorizador da origem social da religião; Epicuro 

como primeiro teorizador da origem naturalista e insólita da religião, e Sigmund 

Freud como o primeiro teorizador da origem psicológica da religião. O assunto é 

vasto e suscita opiniões conflitantes. 

                                                 
19  SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. Fenômeno Religioso. São Paulo, S.D. Disponível 
em: < http://www.santuariopenapolis.com.br/arquivos/28080909353820%20-
%20FENOMENO%20RELIGIOSO.doc>. Acesso em: 23 jun. 2013. 
20 BELLOTTI, Karina Kosicki. Mídia, Religião e História Cultural. Revista de Estudos da Religião, 
2004. Disponível em: WWW.pucp.br/rever4_2004/p_bellotti.pdf. Acesso em: 27 jun. 2013. 
21

 JORDÃO, Francisco Vieira. A Religião Sob o Ponto de Vista Filosófico. Revista Filosófica de 
Coimbra, 1993. Disponível em:< http://www.uc.pt/fluc/dfci/publicacoes/religiao_sob_o_pv_filosofico>. 
Acesso em: 22 mar. 2014. 
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Em 1882, na obra A Gaia Ciência, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) decreta a morte de Deus. A frase em alemão “Gott ist tot" (Deus está 

morto) tem uma conotação simbólica, sendo a síntese de uma relação histórica entre 

Deus e o homem, e a morte da crença que este tem por aquele22. 

Porém, ao contrário do que foi apregoado, tem-se um espantoso crescimento 

de seitas, rituais, crenças e religiões. Há muitas perguntas e ainda poucas respostas 

relacionadas ao assunto, mas, como afirma Eliade (2010, p. 164): “Conhecer as 

situações assumidas pelo homem religioso, compreender seu universo espiritual é, 

em suma, fazer avançar o conhecimento geral do homem.” Portanto, o foco deste 

capítulo está em oferecer uma reflexão sobre a origem da palavra religião, o 

fenômeno religioso, a religiosidade, o sagrado e a religião e o poder.  

 

2.1 ORIGEM DO TERMO “RELIGIÃO”  

 

Há muita discussão em torno da origem e do uso da palavra Religião. Wilges 

(1994, p. 23), ao apresentar um quadro classificando diversas religiões, escreve 

como título Cosmovisões e explica o porquê:  

 

Em vez de “religiões” uso a palavra “cosmovisões” porque muitas vezes as 
chamadas religiões sapienciais são muito mais filosofia de vida do que 
religião, e as “atitudes ou místicas filosóficas” não têm certas características 
de religião. 
 

 O autor relata ainda que para Lactâncio, o termo “Religião” tem sua origem 

em re-ligare, que significa “ligar o homem de novo a Deus”; e para Agostinho, vem 

de re-eligere, “tornar a escolher Deus, perdido pelo pecado” (WILGES, 1994, p. 15). 

Conclui que não há unanimidade entre os autores sobre a origem da palavra 

“Religião” e propõe, ele próprio, duas definições, uma em sentido real objetivo e 

outra em sentido real subjetivo. A primeira: “Religião é o conjunto de crenças, leis e 

ritos que visam um poder que o homem, atualmente, considera supremo, do qual 

julga dependente, com o qual pode entrar em relação pessoal e do qual pode obter 

favores.”  E a segunda: “Religião é o reconhecimento pelo homem de sua 

dependência de um ser supremo pessoal pela aceitação de várias crenças e 

observância de várias leis e ritos atinentes a este ser.” 

                                                 
22 ALBRECHT, Jeferson. Nietzsche: a morte de Deus. Recanto das Letras, 2012. Disponível em: < 
http://www.recantodasletras.com.br/cronicas/3443351>. Acesso em: 23 jun. 2013. 
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As conceituações são diversas, e as explicações para a origem da palavra 

são inúmeras. Para Marx, a religião era “o ópio do povo”; para Freud “o fenômeno 

mais complexo da civilização humana”23. Os conceitos divergem, e a explicação 

sobre a origem da palavra, também. 

O site da Revista Veja, na seção Consultório, de 01 de março de 201224, traz 

interessante explicação sobre a origem do termo “Religião”. Sérgio Rodrigues afirma 

que não há dúvida de que o termo tem sua origem no latim, religio, religionis, que 

quer dizer – culto, prática religiosa, cerimônia, lei divina, santidade -, a dúvida, diz 

ele, repousa sobre qual verbo esse substantivo é a forma nominal: relegere ou 

religare. Rodrigues aposta na versão mais tradicional, que tem apoio de Cícero (o 

romano) e é compartilhada pelo latinista português Francisco Rodrigues dos Santos 

Saraiva, que ensina que o termo oriunda de Relegere (reler, revisitar, retomar o que 

estava largado), pois pode estar relacionado ao ato de reler e interpretar os textos 

divinos ou a retomada de uma dimensão espiritual. A outra opção, mais popular e 

romântica, segundo a visão de Rodrigues, entende que o termo oriunda de Religare 

(religar, atar, apertar, ligar bem) que daria a ideia de ligar os laços que unem o ser 

humano à esfera divina. 

 O site Intellectus25 concorda com Sérgio Rodrigues que o termo Religião vem 

de Religio, porém não avança para a discussão se oriunda de Relegere ou Religare. 

Diz o site:  

 

A palavra em português é religião, porém é derivada da palavra utilizada na 
Vulgata Latina: Religio e na tradução alemã de Martin Luther (Lutero) 
é Gottesdienst que pode ser traduzida para: serviço a Deus. 
Portanto, Religio ou Gottesdienst (ambas traduzidas do vocábulo 
grego: qrhskeiav (aqui transliterado do grego) significam um posicionamento 
de relação e de serviço voluntário a Deus, o que se dá através do dom da 
fé.  

 

  Gabriel Perissé, em seu blog26, levanta a discussão afirmando que a tradição 

de conceituar “Religião” como ligar o homem a Deus é bonita, mas sem fundamento, 

                                                 
23 MOISÉS, César. A Humanidade e o Fenômeno Religioso. CPADNEWS, 2010. Disponível em: < 
http://www.cpadnews.com.br/blog/cesarmoises/?POST_1_5_A+HUMANIDADE+E+O+FEN%F4MEN
O+RELIGIOSO.html>. Acesso em: 25 jun. 2013. 
24 RODRIGUES, Sérgio. Religião vem de “reler” ou “religar”?. Revista Veja, 2012. Disponível em: 
< http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/consultorio/religiao-vem-de-reler-ou-religar/>. Acesso em 
25 jun. 2013. 
25 INTELLECTUS. Religião: religião, religio e religare. S.L., S.D. Disponível em: < http://intellectus-
site.com/site1/artigos/religiao-religio-religare.html>. Acesso em: 25 jun. 2013. 
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etimologicamente falsa. Perissé ensina que, no latim, religio quer dizer respeito, 

reverência. E que religião oriunda de Relegere, em que re quer dizer “de novo” e 

está vinculado ao verbo legere que quer dizer “ler”, com o sentido de “tomar com 

atenção”. E conclui dizendo: “Uma pessoa vive a religião quando, uma e outra vez, 

cuida escrupulosamente de algo muito importante, algo que deve ser cultuado.” 

 O professor André Marinho, em seu blog27, também dedica um artigo sobre a 

discussão em questão. Subordinado ao tema “Religião – a história de uma palavra 

latina e grega mal empregada”, Marinho discorre sobre o assunto. Logo na 

introdução, o autor informa que o termo “religião” foi herdado do latim, mas em 

culturas teocêntricas como o judaísmo, islamismo e cristianismo não tem como 

exprimir o mesmo significado; e esclarece que o substantivo era usado pelos 

romanos para referir-se ao culto prestado aos deuses no Panteón. O termo também 

era utilizado como sinônimo de divindade, oráculo, cuidado minucioso, cumprimento 

do dever. Informa que Cícero, orador romano, explica a origem do termo Re-ligare – 

o fato de se ligar com relação aos deuses. Religare, portanto, está associado “às 

forças ocultas dos deuses”. Marinho, então, apresenta informações adicionais para 

embasar sua tese. Salienta que Tertuliano (155-230 d.C.), tido como o primeiro pai 

da Igreja28 a escrever em língua latina, nunca utilizou em sua obra o termo religio e 

acrescenta que não oriunda dos cristãos nomear o judaísmo e o cristianismo com o 

vocábulo “religião”. Sugere, ainda, que os romanos pagãos devem ter classificado os 

ensinamentos de Jesus como “religião” e que a carência do termo para exprimir o 

que era o cristianismo resultou na aceitação do termo pelos cristãos do Império 

Romano para designar suas crenças. Marinho prova sua tese informando que esse 

fato foi aceito já em Santo Agostinho (354-430 d. C.) com o título da obra “De Vera 

Religione”. Marinho, no mesmo artigo, retorna ao grego para concluir sua reflexão. 

Informa que a palavra grega koiné, segundo ele, vulgarmente traduzida como 

religião, “não deixou herdeira” na língua portuguesa. As 5 vezes em que aparece no 

Novo Testamento, foi traduzida na Bíblia de Jerusalém por palavras como: “culto” 

(Col 2:18); “religioso”, “religião” (Tg 1:26); “a religião” (Tg 1:27); “nossa religião” (At 

                                                                                                                                                         
26 PERISSÉ, Gabriel. O mistério etimológico da religião. Palavras e Origens, 2010. Disponível em: 
< http://palavraseorigens.blogspot.com.br/2010/09/o-misterio-etimologico-da-religiao.html>. Acesso 
em: 25 jun. 2013. 
27 MARINHO, André.  Religião: a história de uma palavra latina e grega mal empregada. S.l., 
2010. Disponível em: < http://amsbrarj.wordpress.com/2010/09/05/464/>. Acesso em: 26 jun. 2013. 
28

 Clérigos, dos séculos II ao VII, cujos trabalhos acadêmicos constituíram a doutrina da Igreja. O 
estudo desses escritos é denominado Patrística.  
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26:5). Marinho enfoca que em nenhum momento o vocábulo grego é empregado 

junto com o adjetivo “cristão” e conclui que nem em latim, nem em grego a palavra 

traduzida como “Religião” corresponde ao que o cristianismo é e que os primeiros 

escritores cristãos já evitavam esse conceito. 

 Definitivamente, não há um consenso sobre a origem e a utilização correta do 

termo “Religião”. Estudiosos pesquisam, se aprofundam e se ocupam das mais 

acaloradas discussões. Mas do ponto de vista do homem religioso, estudos 

etimológicos não alimentam sua fé como também não a destroem. A religiosidade, o 

ato de relacionar-se com um ser transcendental, é anterior a qualquer estudo que se 

faça sobre a origem do termo. Para o fiel, a resposta sobre a origem da palavra 

“Religião” (se é grega, latina ou outra qualquer) não mudará a sua vida como a 

manifestação do fenômeno religioso tantas vezes faz. E é esse fenômeno que será 

abordado a seguir.  

 

2.2 FENÔMENO RELIGIOSO, RELIGIOSIDADE E SAGRADO 

 

O homem é um ser que tem uma grande inquietude dentro de si. Na cultura 

ocidental, desde a tenra idade, crianças desejam saber se Deus existe, como Ele foi 

criado e se Ele se importa com elas. A necessidade de um ser superior que reja o 

universo e com ele se preocupe é encontrada em diversas culturas. Nos momentos 

de embates e aflições, e a razão não encontra explicações para as adversidades, a 

fé e a crença vão fazer nascer a esperança de um futuro melhor. César Moisés 

comenta, no site da CPADNEWS29, que na edição de abril de 2010, a Revista 

Galileu trouxe artigo que afirmava que “Biólogos querem usar a teoria da evolução 

para explicar por que ter fé é uma característica praticamente inevitável do cérebro 

humano”. Mas o fenômeno religioso não é estudado apenas por estudiosos da área 

religiosa. Julia (1976, p. 108) explica o seguinte: 

 

Na realidade, os fenômenos religiosos não são tratados de forma diferente 
do que os objetos profanos pelas ciências humanas. Eles entram como 
elementos nos cortes que pratica uma análise histórica ou sociológica, 
destacando as unidades que julga pertinentes com relação ao modelo de 
interpretação que se adotou. O que interessa ao operador, ao analista, não 
é a condição de verdade das afirmações religiosas que estuda, mas a 

                                                 
29 MOISÉS, César. A Humanidade e o Fenômeno Religioso. CPADNEWS, 2010. Disponível em: 
<http://www.cpadnews.com.br/blog/cesarmoises/?POST_1_5_A+HUMANIDADE+E+O+FEN%F4MEN
O+RELIGIOSO.html>. Acesso em: 23 jun. 2013. 
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relação que mantêm essas afirmações, esses enunciados com o tipo de 
sociedade ou de cultura, que os explicam. 
 

Mas não são apenas cientistas do século XXI que se ocupam dos estudos 

religiosos. Wilges (1994, p. 9) apresenta uma listagem com célebres estudiosos e 

suas conclusões sobre o fenômeno religioso na sociedade: 

 

Cícero: Não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que  não admita a existência 
de deuses, ainda que se engane sobre a sua natureza. 
Plutarco: Podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem  
ginásios, sem leis, sem uso de moedas como dinheiro, sem cultura das 
letras. Mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos 
religiosos, sem sacrifícios, tal nunca se viu. 
Max Scheler: Há uma lei essencial: todo espírito finito crê em um Deus ou 
em um ídolo... 
Jung: Entre todos os meus pacientes de mais de trinta e cinco anos não há 
nenhum cujo problema não fosse o da religação religiosa... 

 

Como fenômeno é tudo aquilo que se manifesta e aparece, fenômeno 

religioso é a manifestação de gestos, palavras, atitudes e ritos direcionados a um ser 

transcendental. Segundo a história cristã, o homem foi criado à imagem e 

semelhança do seu criador. Porém o pecado o afastou de Deus e, durante sua 

caminhada na terra, o homem precisa reconhecer-se distante do objetivo para o qual 

foi criado (que é agradar a Deus) e reconciliar-se com Ele. As manifestações 

religiosas nada mais são do que essa tentativa de reaproximação e cumprimento da 

finalidade da sua passagem neste mundo. 

Importante salientar que Davis (1983, p.458) conceitua pecado como 

“qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta 

lei”. Westhelle30, comentando Irineu de Lyon31, computa a ele a definição de pecado 

como ousadia mais irresponsabilidade. 

A História Religiosa Cristã conta que desde o início da humanidade, o homem 

preocupa-se em manter um relacionamento direto com Deus. O livro de Gênesis, 

capítulo 4 versículos 3 e 4 relatam que os irmãos Caim e Abel ofertaram ao Criador 

parte do que receberam do seu trabalho. Caim era lavrador, ofertou fruto da terra; 

                                                 
30

 WESTHELLE, Vítor. O tamanho do paraíso: pressupostos do conceito de pecado na teologia 
latino-americana. São Leopoldo, 1998. Disponível em:< 
http://www.periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/article/view/766/702>.  Acesso em: 21 
mar. 2014. 
31

 Irineu de Lyon foi padre, teólogo e escritor cristão. Estima-se que nasceu na primeira metade do 
século II na Ásia. (http://escoladeprofetasmic.wordpress.com/biografias/irineu-de-lyon/). Acesso em: 
22 mar. 2014. 
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Abel era pastor de ovelhas, ofertou primícias do seu rebanho e da gordura deste32. 

O mesmo livro de Gênesis relata ainda a história de Abraão, que teve sua fidelidade 

e fé provada por Deus através de uma oferta: seu único filho33. No Novo 

Testamento, no livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50, o autor relata a 

história de uma mulher que encontrou Jesus, banhou os pés do Mestre com 

lágrimas, os enxugou com seus cabelos e os ungiu com perfume. Sendo recriminada 

por um dos presentes por ser conhecida como pecadora, Jesus o repreendeu, 

elogiou o ato da mulher, perdoou suas falhas e a abençoou com paz e salvação. 

Tais exemplos, dentre tantos outros que poderiam ser citados, reforçam para 

o ser religioso que Deus se agrada das ofertas e dos rituais; que há um interesse por 

parte do Criador em receber sacrifícios com sinceridade e devoção. 

Em virtude disso, através dos séculos, o homem se preocupa em servir e 

agradar a Deus. Alguns dão a própria vida, indo para os seminários com o intuito de 

serem padres, pastores, bispos, apóstolos e evangelistas. Outros vão às missas, aos 

cultos, aos terreiros, acendem velas, rezam o terço, oram, jejuam, oferecem 

sacrifícios, cantam, adoram, se confessam, ungem ...  

Mas não são somente os religiosos que se expressam através de oferendas e 

rituais, o fenômeno religioso também é a manifestação do sagrado mostrando-se 

diferente do profano. Eliade (2010, p. 17) propõe o termo hierofania para indicar a 

revelação do sagrado. E tal manifestação pode ser elementar, como a de uma 

árvore, uma pedra; ou a suprema, como a encarnação de Deus em Seu Filho Jesus. 

A História Religiosa vinculada à Bíblia também fornece exemplos de 

hierofania no Antigo e no Novo Testamento. Em Gênesis 28:10-22, há o relato de 

que Jacó pegou uma pedra e a fez de travesseiro. Sonhou com uma escada com 

anjos subindo e descendo e o Senhor, no topo, dizendo que aquela cidade em que 

Jacó estava seria dada a ele e à sua descendência. Jacó acordou do sono com a 

certeza de que Deus estava naquele lugar. Pegou a pedra, a ungiu e fez dela coluna 

do templo que em breve ali ergueria34. No Novo Testamento, o exemplo supremo é a 

manifestação de Deus em Jesus Cristo. Maria, grávida de Jesus, foi visitar sua prima 

Isabel, grávida de João Batista, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel 

                                                 
32 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/4>. Acesso em: 
23 jun. 2013. 
33 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/22>. Acesso 
em: 23 jun. 2013. 
34 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/28>. Acesso 
em: 23 jun. 2013. 
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pulou em seu ventre. “Pois, logo que me chegou aos ouvidos à voz da tua saudação, 

a criança estremeceu de alegria dentro de mim.”35 Toda a vida de Jesus é repleta de 

hierofanias, visto que Ele é a própria hierofania. Seu conhecimento, quando ainda 

era criança, surpreendia aos que o ouviam; durante seu ministério, realizou inúmeros 

milagres (curou doentes, alimentou multidões, ressuscitou mortos); em sua morte, a 

terra tremeu, as rochas se fenderam, sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram36.  

Mircea Eliade afirma que o homem compreende a hierofania como uma 

manifestação em algo que faz parte do mundo “natural”, “profano”. Mas que, ao 

manifestar-se, é alvo de veneração, não ao objeto em si, mas ao que está nele. Jacó 

ao ungir a pedra não o fez pela pedra, mas ele sabia que ali estava a presença de 

Deus. Eliade (2010, p. 18) diz: “Manifestando o sagrado, um objeto torna-se outra 

coisa e, contudo, continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio 

cósmico envolvente.” E acrescenta que, para aqueles que têm uma experiência 

religiosa, todo o universo pode ser encarado como hierofânico, visto que é a 

manifestação da presença de Deus, o Criador. 

O sagrado encanta, atrai, faz nascer e alimenta a fé, dá “ibope”. Por isso, 

algumas igrejas exacerbam na distribuição de objetos que possam promover 

milagres “se o fiel tiver fé” e acreditar que Deus está ali naquela flor, naquele lenço, 

naquele copo com água. O vidrinho enchido com água do “Rio Jordão” e orado (ou 

benzido) pelo pastor/padre X pode fazer um doente ser curado, um desempregado 

conseguir um emprego ou um sem teto conseguir a casa própria. A crença de que a 

palavra de um líder religioso é a voz do próprio Deus é um simulacro da hierofania 

suprema.  

O ser humano está sempre em busca do miraculoso, e as igrejas usam essa 

“necessidade” para atrair o público. A Casa de Evangelização da Canção Nova de 

Curitiba, filiada à Igreja Católica Apostólica Romana, promove encontros visando às 

solicitações de seu público: Oração do Terço da Misericórdia (segunda, terça e 

sexta-feira), Grupo de Oração – Cura e Libertação (terça-feira), Santa Missa Clube 

                                                 
35 LUCAS. In: BÍBLIA on line. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1>. Acesso em: 
23 jun. 2013. 
36 MATEUS. In: BÍBLIA on line. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/27>. Acesso 
em: 23 jun. 2013. 
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de Evangelização e Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós (quarta-feira), 

Grupo de casais (quinta-feira) e Grupo de jovens (sexta-feira)37.   

Eliade (2010, p. 30) acrescenta que muitas vezes não há necessidade de uma 

hierofania, mas apenas um sinal já basta para indicar sacralidade. A Bíblia também 

exemplifica essa questão com o episódio de Gideão e o novelo de lã no livro de 

Juízes 6:37-4038. Gideão colocou um novelo de lã ao tempo; se apenas o novelo 

estivesse molhado e ao redor estivesse seco na manhã seguinte, ele entenderia que 

Deus livraria o povo de Israel. E assim aconteceu, ainda de madrugada, Gideão 

verificou que o novelo estava encharcado enquanto tudo ao redor estava seco. Não 

satisfeito, repetiu a experiência, mas de forma contrária: o novelo precisava estar 

seco enquanto que ao seu redor tudo deveria estar molhado. E mais uma vez, 

Gideão compreendeu que Deus o respondera e livraria o povo de Israel. 

Para o homem religioso cristão tudo pode ser sagrado. Segundo Eliade (2010, 

p. 116), “para o homem religioso, o Mundo apresenta sempre uma valência 

supranatural, quer dizer, revela uma modalidade do sagrado.” A casa onde mora 

deve ser um “pedaço do céu”. Ao acordar, o homem religioso fala com Deus 

agradecendo a noite e pedindo a bênção para o seu dia; suas alimentações são 

dádivas de Deus; seu trabalho foi o próprio Deus que lhe deu, por isso ele deve 

devolver 10% daquilo que ganha; o lazer é um ensinamento divino, já que, ao 7º dia 

da criação do mundo, Deus descansou; a vida sexual também tem um significado 

especial, já que tem o objetivo de procriar. Contrariamente, o a-religioso perdeu essa 

visão sacra do mundo.  

  
Para o homem a-religioso, todas as experiências vitais – tanto a sexualidade 
como a alimentação, o trabalho como o jogo – foram dessacralizadas. Isto 
quer dizer que todos os atos fisiológicos foram desprovidos de significação 
espiritual, desprovidos portanto da dimensão verdadeiramente humana. 
(ELIADE, 2010, p.13). 

 

O homem religioso também faz de alguns momentos de sua vida um rito, um 

fenômeno religioso. Ao nascer, a criança deve ser batizada ou passar por um outro 

rito para ser abençoada por Deus e recebida pela comunidade. Aos 15 anos da 

menina, deve-se haver uma festa celebrando a passagem de uma faixa de idade 

                                                 
37

 CASA DE EVANGELIZAÇÃO DA CANÇÃO NOVA DE CURITIBA. Programação Semanal. 
Curitiba; 2014. Disponível em:< http://blog.cancaonova.com/curitiba/casa-de-evangelizacao-nossa-
senhora-da-luz/>. Acesso em: 10 mar. 2014. 
38 JUÍZES. In: BÍBLIA on line, S.D. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/6>. Acesso 
em: 25 jun. 2013. 
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para outra (da infância para a adolescência), quando a moça será apresentada à 

sociedade. Por ocasião do casamento, um novo rito de passagem acontece, quando 

o homem deixa sua vida de solteiro e ingressa no grupo dos chefes de família. 

Também nessa ocasião, os religiosos pedem a bênção de Deus para esse 

importante passo em sua vida, e a celebração muitas vezes acontece em meio a 

cânticos espirituais, orações e simbolismos. A morte apresenta um ritual mais 

complexo, já que é a passagem do ser humano do mundo dos vivos para uma outra 

dimensão, o mundo dos mortos. O religioso entende que a vida é uma dádiva de 

Deus e, por isso, deve agradecer ao Criador por aquela vida que se foi e pedir (e 

ajudar, se possível) para que sua nova morada seja de luz e paz. Sobre esses ritos 

de passagem, Eliade (2010, p. 150) comenta que 

 

É certo que o rito de passagem por excelência é representado pelo início da 
puberdade, a passagem de uma faixa de idade a outra (da infância ou 
adolescência à juventude). Mas há também rito de passagem no 
nascimento, no casamento e na morte, e pode-se dizer que, em cada um 
desses casos, se trata sempre de uma iniciação, pois envolve sempre uma 
mudança radical de regime ontológico e estatuto social. 
 

O fenômeno religioso, seja ele a manifestação do sagrado em um objeto ou a 

manifestação do homem em relação ao seu deus, está presente de forma 

contundente na vida do homo religiosus (utilizando a expressão de ELIADE, 2010, 

p.172). Essa busca do homem em direção a Deus e a consciência ininterrupta de 

que a todo instante deve estar praticando virtudes religiosas (tais como o amor, a 

moral, a justiça) caracterizam a religiosidade, objeto do estudo a  seguir. 

Assim como a religião, também não há somente uma definição para o termo 

religiosidade. Seu conceito, por vezes, esbarra na própria experiência religiosa de 

quem o define. Não é difícil encontrar conceitos do que seja religiosidade  no mundo 

digital; jornalistas, advogados e sites sem autoria também se aventuram nessa 

tentativa conceitual. Para Bertotti39, religiosidade está atrelada a algo supremo, que 

rege todas as coisas, é natural e espontânea, é uma necessidade inerente de Deus 

e que tem como retorno “um conforto que abraça, uma paz que preenche e uma 

razão irascível que explica o que à lógica não convém.” Para a autora, nada é mais 

                                                 
39 BERTOTTI, Fabiana. Religião ou Religiosidade? S.L., 2013. Disponível em: < 
http://fabianabertotti.com/2013/religiao-ou-religiosidade/.> Acesso em: 05 set. 2013. 
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comunicação de uma sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região sul do país 
(http://fabianabertotti.com/sobre/) Acesso em: 20 mar. 2014. 
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discrepante do que definir um conjunto de normas de uma religião como 

religiosidade, visto que na religião há a coerção, a vexação e o risco da expulsão, 

atos incompatíveis com a verdadeira religiosidade, “que brota do amor supremo e 

puro por Deus ou do dEle por nós”. 

Diametralmente oposto ao pensamento de Bertotti está a definição de 

Barros40 sobre religiosidade: “é um conjunto de normas criadas pelo homem, e 

muitas delas para a própria conveniência, dando-lhe conotação de obrigatoriedade.” 

Comparando a religiosidade com o câncer, o autor afirma que a fé está contaminada 

pela criação de pontes materiais, dogmas e rituais humanos, nos quais a fé é 

colocada, não levando em conta que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. 

Tal religiosidade tem invadido as igrejas sutil e sorrateiramente, como um câncer, 

que faz adoecer e leva à morte. 

O conceito apresentado por Bertotti (2013) para religiosidade é o mesmo 

apresentado pelo site www.antroposofiando.com.br41 para espiritualidade. O site 

apresenta a espiritualidade como “a capacidade de pensar, sentir e agir com base 

na crença de que existe algo maior que os aspectos materiais (...); é uma postura de 

vida”. Para o site, a religiosidade “representa várias correntes (religiões) que 

conduzem à espiritualidade; (...) envolve rituais e costumes”. 

O site www.cura.metafisica.nom.br42 não concorda com o conceito 

apresentado por Bertotti (2013) e nem pelo site Antroposofiando, mas fornece uma 

terceira via: apresenta a religião como sinônimo de religiosidade. O texto inicia sua 

apresentação da seguinte forma: “Nesta sessão iremos falar do sentido religioso, da 

religião ou religiosidade.” Ao desenvolver o assunto, informa que a religião, no plano 

terrestre, é constituída do aspecto humano e do divino. O primeiro aspecto refere-se 

ao que o homem entende ser religião: é a cultura, o modo de viver e o entendimento 

do que se tem do aspecto divino da religião. Para alguns, esse primeiro aspecto 

nada mais é do que a religiosidade. O site apresenta, então, o segundo aspecto, que 

é a grande Lei da Vida, a vontade divina, a harmonia do universo, as leis imutáveis 

                                                 
40 BARROS, Lineu. O que é religiosidade? S.L., 2011. Disponível em: < 
http://gpsdanet.blogspot.com.br/2011/01/o-que-e-religiosidade.html>. Acesso em: 05 set. 2013. 
Lineu Barros é advogado (https://plus.google.com/110010274806224334881/about) Acesso em: 20 
mar. 2014. 
41 ANTROPOSOFIANDO. Diferença entre espiritualidade e religiosidade. S.L., 2013. Disponível 
em: < http://www.antroposofiando.com.br/index.php?page=diferenca-espiritualidade-religiosidade.> 
Acesso em: 05 set. 2013. 
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que regem o destino. O site ainda cita os “grandes seres” que nasceram para instruir 

e falam de um estado espiritual, de uma vida de solidariedade e fraternidade “e 

nunca disseram que nos planos elevados da vida exista divisão religiosa. Isso 

porque só há uma religião, uma religiosidade, que é a Lei de Deus que Jesus 

sintetizou de forma magnífica: ´Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 

como a ti mesmo´. 

Mais lúcida parece ser a definição de Novaes43 para religiosidade: “é a 

tendência ao sagrado, isto é, ao que transcende o humano para além dele mesmo.” 

Para o autor, a religiosidade não obriga o ser humano a adotar nenhuma religião, 

mas o impele a compreender a si mesmo, assimilar os conteúdos e direcionar sua 

energia para entender a realidade e o mundo existente. “O conhecimento a respeito 

das coisas do espírito deve ser utilizado para a formação da Religião Pessoal (...), 

que deve favorecer a construção de uma religiosidade madura.” Viver religiosamente 

é preciso, mas sem se alienar do mundo e produzindo uma vida pacífica, 

harmoniosa e com amor. 

Flusser (2002, p.15) aborda o conceito fazendo um paralelo entre 

musicalidade e religiosidade. Assim como o crítico musical não é capaz de repetir 

uma simples melodia, a filosofia, mais precisamente o marxismo, acredita que a 

religião pode ser explicada a partir dos empresários e fabricantes. Acredita-se que o 

crítico musical tenha uma certa afinidade com a música, o que já não ocorre entre e 

o campo da religião e o marxismo. Dessa forma, o filósofo é remetido à vivência 

interna, à religiosidade, “única avenida de acesso ao fenômeno religioso” 

(FLUSSER, 2002, p. 16). Assim, Flusser (2002, p. 16) conceitua religiosidade como 

a “nossa capacidade para captar a dimensão sacra do mundo. Embora não seja ela 

uma capacidade que é comum a todos os homens, é, não obstante, uma capacidade 

tipicamente humana”. Acrescenta, ainda, que não há épocas isentas de 

religiosidade, mas há 

 

pessoas religiosamente surdas, que vivem em mundos rasos e chatos, 
movimentam-se entre coisas transparentes (porque em tese inteiramente 
explicáveis), e dirigem-se para a morte que torna absurdos os mundos, as 
coisas e a própria vida.(FLUSSER, 2002, p. 17) 

                                                 
43 NOVAES, Adenáuer. Religião e Religiosidade: caminhos para a consciência! São Paulo, 2012. 
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O filósofo entende que a religiosidade obscurece a visão clara que se tinha do 

mundo. E como a clareza é, muitas vezes, ambicionada, há aqueles que não 

permitem a religiosidade aflorar dentro de si. Porém, no conceito flusseriano, a 

clareza é chata e, portanto, há aqueles que fingem uma religiosidade e enganam a si 

mesmos (FLUSSER, 2002, p. 17). 

Adepta à linha da religiosidade sem religião está Bellotti44, que entende a 

religiosidade como “práticas religiosas não institucionalizadas, tanto comunitárias 

quanto individuais”.  Manoel45 também reconhece “que nem sempre a religiosidade 

se manifesta por meio de religiões institucionalizadas.” Para o autor, a religiosidade 

é um atributo humano relacionado à busca do sagrado, mas sem religião específica. 

Silva46, em artigo escrito sobre Religiões Afro-Brasileiras – Formação e Dinâmica, 

comenta sobre a dificuldade em reconstruir a história dessas religiões, originárias de 

grupos marginalizados pela sociedade (negros e índios), já que seus princípios e 

práticas doutrinárias eram repassados oralmente, não há um livro sagrado que 

registre a doutrina, e o que se tem registrado foi feito por aqueles que combatiam 

tais religiões (autos da inquisição católica, boletins de ocorrência policial e relatos de 

viajantes estrangeiros). Outro grupo que começou suas atividades de forma 

descompromissada, segundo o idealizador Rinaldo Luís de Seixas Pereira, foi a Bola 

de Neve Church47. A ideia original era atrair jovens de 20 a 35 anos de idade, 

 

estilo alternativo, universitários, praticantes de esportes radicais e artistas. 
(...) O diferencial da igreja é um apelo voltado ao público informal, que 
ressalta características como ausência de dogmas, tradições e costumes 
religiosos, e a chamada "liberdade" de se poder seguir a Jesus sem precisar 
se converter a um estilo de vida muito distinto ao qual já se está 
acostumado e seguir um grande número de regras religiosas. A igreja 
também busca manter sua imagem associada à prática de esportes 
radicais, tais como surf e skate, sendo que muitos de seus templos 
possuem uma decoração baseada nestes esportes, o que acaba sendo a 
marca registrada da igreja. 
 

                                                 
44 BELLOTTI, Karina. Mídia, Religião e História Cultural.São Paulo, 2004. Disponível em: 
WWW.pucsp.br/rever/rv4_2004/p_bellotti.pdf. Acesso em: 05 set. 2013. 
45 MANOEL, Ivan Ap. História, Religião e Religiosidade. São Paulo, 2011. Disponível em: < 
http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf/03%20Ivan%20Ap.%20Manoel.pdf> . Acesso em: 05 set. 2013. 
46

 SILVA, Vagner Gonçalves da. Religiões Afro-Brasileiras: Formação e Dinâmica. São Paulo, S.D. 
Disponível em:< 
http://www.erudito.fea.usp.br/PortalFEA/Repositorio/1181/Documentos/transcricao_port_2_1_1.pdf.>. 
Acesso em: 13 mar. 2014. 
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 BOLA DE NEVE SA .Quem Somos. São Paulo; 2009. Disponível em:< 
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Georg Simmel48 também se ocupou do assunto, definindo religiosidade como 

dimensão humana geradora de sentidos, e religião como manifestações sócio-

históricas. Ribeiro (2006), aprofundando seus estudos sobre Simmel, vai mais além 

ao conceituar religiosidade como “uma dimensão humana, histórica e culturalmente 

determinada, que se abre à transcendência, mobiliza energias e se materializa em 

formas cognitivas e emocionais na construção de sentido para a totalidade da 

existência.” Para Simmel, citado por Ribeiro (2006), “a religião não cria a 

religiosidade, mas esta é que cria a religião”. Segundo o autor, há um anseio 

religioso, uma disposição da alma, uma energia que confere cor aos altos e baixos 

da vida; esse anseio está sempre disponível não importando se se aplicará a objetos 

religiosos ou outra forma de manifestação religiosa. 

Otto (2007, p. 34) apresenta a religião em contraste com o racionalismo. 

Afirma que muitas vezes a diferença entre um e outro se dá, fundamentalmente, pela 

negação do milagre pelo racionalismo e a afirmação pela religião. Porém tal 

entendimento é errôneo e superficial. O autor expõe que nada pode ser mais 

racional do que a teoria de que “milagre seria a ocasional quebra do encadeamento 

natural de causas, provocada por um ente que estabeleceu ele próprio esse 

encadeamento, devendo, portanto, ser o senhor do mesmo” (OTTO, 2007, p. 35), 

tendo racionalistas concordantes de possibilidades de milagres. O teólogo, dessa 

maneira, indica que o contraste entre o racionalismo e a religião está atrelado à 

“peculiar diferença qualitativa em termos de estado de espírito e dos sentimentos na 

própria devoção religiosa” (OTTO, 2007, p. 35). Otto, então, descreve o sagrado 

apreendendo o irracional e o racional na ideia de Deus e se utilizando do termo 

numinoso (termo latino que quer dizer cheio de divindade).  

Gil Filho49 comenta o termo elucidando que “numinoso é o sentimento 

provocado pelo objeto numinoso” (2010, p.3), ou seja, “é o cerne da experiência 

religiosa não sendo acessível à apreensão conceitual, contudo seus efeitos de 

caráter emocional são reconhecíveis” (2010, p. 4). Conforme Gil Filho, o numen é “o 

que emerge da idéia do sagrado enquanto elemento não apreendido por conceitos 

racionais mas por determinado sentimento” (2010, p. 3), e o sagrado 

                                                 
48 RIBEIRO, Jorge Claudio. Georg Simmel, Pensador da Religiosidade Moderna. São Paulo, 2006. 
Disponível em: < http://www.pucsp.br/rever/rv2_2006/t_ribeiro.htm>. Acesso em: 05 set. 2013 
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 GIL FILHO, S. F. O Sagrado e a Religião. Curitiba, 2010. Disponível em:< 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/ENSINORELIGIOSO/artigo
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não está apenas na percepção imediata das formas e do seu conteúdo, mas 
também nos atos que suscitam a consciência, sendo possível admitirmos 
que se cria uma determinada expressão do sagrado no âmbito do 
pensamento (2010, p. 5).   

 

A tendência é conceituar a divindade de forma clara e compreensível, nas 

palavras de Otto (2007, p. 33): 

 

Para toda e qualquer ideia teísta de Deus, sobretudo para a cristã, é 
essencial que ela defina a divindade com clareza, caracterizando-a com 
atributos como espírito, razão, vontade, intenção, boa vontade, onipotência, 
unidade da essência, consciência e similares, e que ela portanto seja 
pensada como correspondendo ao aspecto pessoal-racional, como o ser 
humano o percebe em si próprio de forma limitada e inibida. 

 
Por outro lado, os conceitos conferidos à divindade não esgotam a sua 

essência, havendo uma inadequação entre o conceito e o que se pretende através 

dele. Dessa forma, o erro do racionalismo, segundo Otto, foi substituir os conceitos 

utilizados para acesso à divindade por outros que pertencem também à esfera 

humana. Assim, os racionalistas tiraram da essência da religião o seu aspecto 

emocional e supra-racional. Partindo dessa constatação, Otto (2007, p.37) conceitua 

o sagrado da seguinte forma:  

 

Uma avaliação peculiar que, nesta forma, ocorre somente no campo 
religioso. Embora também tanja outras áreas, por exemplo, a ética, não é 
daí que provém a categoria do sagrado. Ela apresenta um elemento ou 
“momento” bem específico, que foge ao acesso racional no sentido acima 
utilizado, sendo algo árreton [“impronunciável”], um ineffabile [“indizível”] na 
medida em que foge totalmente à apreensão conceitual. 

 

Conforme Gil Filho (2010, p. 7), sob o sagrado, o poder religioso se justifica e 

materializa-se na instituição hierarquizada. Religiões mais complexas, que possuem 

relações de interdependência, são formadas com hierarquias sacerdotais, templos e 

liturgias produzindo cultura e influência.  

Pieroni, Jurkevjcs e Bueno50 utilizam-se do conceito de sagrado de Otto 

(2007, p. 66) para refletir sobre as manifestações femininas no campo religioso. E é 

desta forma que compreendem o conceito ottoniano:  
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relações de poder: um estudo das práticas femininas no Brasil Colonial. Curitiba; 2009. 
Disponível em:< 



 

 

 

34 

 

 

Otto (...) buscou de maneira inovadora, estudar o caráter objetivo da 
experiência religiosa, valorizando o lado irracional em detrimento do lado 
especulativo e racional da religião, definido por ele como mysterium 
tremendum et fascinorum. Tremenum, porque exalaria uma superioridade 
esmagadora de poder e fascinorum porque expandiria a plenitude do ser. 
Assim, este mysterium tremendum et fascinorum para ele seriam 
experiências “numinosas”, por serem provocadas pela revelação de um 
aspecto do poder divino, que se manifestaria como o não-manifesto; o 
extraordinário percebido pelo sentimento religioso, mas não captado pela 
razão. 

 

Na contramão dos conceitos, segundo Santos51, “a religiosidade leva o ser 

humano a dirigir as ações que tornam o Criador manipulável pela imaginação 

humana, naquilo que é de seu interesse.” O autor atenta para o fato de que, em 

nome de uma religiosidade, atrocidades foram cometidas ao longo da história. Sabe-

se que nem sempre na religiosidade há o respeito pelo universo e o que nele há. 

Muitas vezes, o fanatismo leva a consequências repudiadas pela sociedade. A 

religiosidade pode promover a paz, o amor, a tolerância e a compreensão. Mas 

também pode ser o ponto de partida para intolerâncias e guerras. O poder que a 

religião constrói pode modificar muitas vidas, conduzindo-as em direções diferentes, 

ligadas ao conceito de “bem ou mal”, o qual não trataremos nesta dissertação.  

                                                                                                                                     

2.3 RELIGIÃO E PODER  

 

Desde o século IV, quando a religião cristã tornou-se a crença oficial do 

Império Romano, a Igreja tem exercido poder econômico, político, jurídico e social, 

ou seja, sua influência se fazia presente em todas as áreas. Assim sendo, opiniões 

contrárias aos ensinamentos da Igreja eram punidas e perseguidas. O Tribunal do 

Santo Ofício, no século XIII, demonstrou o poder de repressão da Igreja Católica 

àqueles que ousavam defender um posicionamento contrário aos seus dogmas. Por 

outro lado, o ato de copiar e guardar os conhecimentos das civilizações antigas 

preservou a cultura até sua retomada no Renascimento Cultural52. Com isso, 

                                                                                                                                                         
http://www.utp.br/tuiuticienciaecultura/ciclo_4/tcc_41_FACHLA/pdf%C2%B4s/tcc_41_art4.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2014. 
51 SANTOS, Francisco das Chagas. Diferença teórica e prática entre religião e religiosidade. S.L., 
2009. Disponível em:< http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/1865062>. Acesso em: 05 
set. 2013. 
52 Igreja Medieval: poder da Igreja Católica na Idade Média, influência cultural, política, econômica e 
social, Inquisição. S.L., S.D. Disponível em: 
<http://www.suapesquisa.com/idademedia/igreja_medieval.htm>. Acesso em: 26 jun. 2013. 
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observa-se que houve benefícios e malefícios no poder exacerbado exercido pela 

Igreja. 

O advento da prensa de Gutenberg, no século XV, na Europa, iniciou um 

período de perda do poder da Igreja. Até esse momento, os analfabetos formavam 

quase a totalidade da população, e a Igreja e a Nobreza formavam a estrutura social 

da civilização, cujo controle era exercido com base na fé e nos dogmas com a 

imposição da obediência às escrituras. Com a impressão de livros, a estrutura social 

ganhou uma nova dimensão e um novo sentido. A interpretação livre da Bíblia pelo 

fiel, sem mais a “condução” do padre, a possibilidade de leitura de outros livros 

divulgando novos tipos de pensamento fizeram com que o homem se visse como o 

centro do universo, e a razão como meio de alcançar o conhecimento, modificando a 

forma de manifestação da fé. O livro passou a ser visto como pedra fundamental 

para a democratização não só da informação, mas de todo um modo de pensar dos 

tempos futuros. Com a impressão de livros e a possibilidade de adquiri-los, 

disseminou-se o hábito da leitura e da escrita, tornando possível a cultura às classes 

sociais mais populares semeando uma revolução cultural53. 

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a Igreja preocupou-se em estender o seu 

poder também às novas terras descobertas. Para os colonos, havia as igrejas, 

capelas, paróquias, colégios, irmandades e seminários nos quais o evangelho era 

disseminado. Para os indígenas e negros, foram criadas as missões, onde sua 

conversão e aculturação eram promovidas54. Bourdieu (2011, p. 7-8) comenta que “o 

poder simbólico é, com efeito, esse poder o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que 

o exercem”, o poder é exercido através da “crença na legitimidade das palavras e 

daquele que as pronuncia”, também conforme Bourdieu (2011, p15); e esse poder 

era exercido pela Igreja Católica, cuja legitimidade era atestada pelo poder político 

local e pela autoridade papal. A Igreja, pela palavra, conduzia seus fiéis na crença 

em Deus e numa vida melhor, após a morte, no paraíso, como também na operação 

de milagres e na santificação daqueles que sofreram e morreram por amor ao 

cristianismo. Ainda segundo Bourdieu (2011, p. 14), “o poder simbólico como poder 

                                                 
53 O Prelo Luminoso de Gutemberg. S.L., S.D. Disponível em: 
<http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/gutemberg.htm>. Acesso em: 26 jun. 2013. 
54 CASTRO, Leonardo. Igreja Católica e revoltas coloniais.  S.L., S.D. Disponível em: 
<http://novahistorianet.blogspot.com.br/2009/01/igreja-catlica-e-revoltas-coloniai.html>. Acesso em 26 
jun. 2013. 



 

 

 

36 

 

de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de 

transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o 

mundo”. A Igreja fazia o fiel “ver” o milagre e “fazia crer” no paraíso. 

Claro está que em pleno século XXI a Igreja não possui mais aquele poder que 

exercia em séculos passados. A mídia assumiu esse poder. Segundo Silverstone 

(2002, p. 263): 

 

Trata-se tão-somente de poder, é claro. No fim. O poder que a mídia tem de 
estabelecer uma agenda. O poder que ela tem de destruir alguém. O poder 
que tem de influenciar e mudar o processo político. O poder de capacitar, 
animar. O poder de enganar.  O poder de mudar o  equilíbrio de forças: 
entre Estado e cidadão; entre país e país; entre produtor e consumidor. E o 
poder que lhe é negado: pelo Estado, pelo mercado e pela audiência, 
cidadão, consumidor opositores ou resistentes. (...) Trata-se do poder da 
mídia de criar e sustentar significados; de persuadir, endossar, reforçar. O 
poder de minar e reassegurar. Trata-se de alcance. E de representação: a 
habilidade de apresentar, revelar, explicar; assim como a habilidade de 
conceder acesso e participação. Trata-se do poder de escutar e do poder de 
falar e ser ouvido. Do poder de incitar e guiar reflexão e reflexividade. O 
poder de contar contos e articular lembranças. 

 

A mídia está em muitos lugares e exerce influência de toda natureza. A 

economia e as finanças precisam de uma infraestrutura de informação global para 

um bom funcionamento. A política necessita de uma informação precisa e rápida 

para que um acordo de paz ou uma deflagração de guerra seja realizada; atenção 

para as incontáveis manifestações populares que tomou conta do Brasil em junho de 

2013 motivada inicialmente pelo aumento de 0,20 (vinte centavos) nas passagens 

de ônibus, toda a organização e chamamento para o Brasil ir às ruas foram feitos 

pela internet. A cultura depende da veiculação das propagandas para que o público 

tome conhecimento e consuma o produto.  

Ao perceber a perda de poder e que sua política de combate à mídia, outrora 

realizada, não surtia o efeito desejado, a Igreja se rendeu aos meios de 

comunicação para através deles voltar a ter um contato mais efetivo com seus fiéis e 

recuperar aqueles outrora perdidos. (Esse assunto será aprofundado mais adiante, 

em capítulo posterior.) Signates (2011, p. 86) comenta que: 

 

Torna-se, então, a mídia a instituição por excelência de produção e 
reprodução do poder simbólico, no lugar onde antes operaram sozinhas a 
igreja e a escola. Aliás, ambas estas instituições reagiram de maneira 
diferente a esta transformação estrutural do poder simbólico e, portanto, dos 
modos de legitimação que fizeram surgir os sistemas de comunicação na 
modernidade: a igreja, por adesão; e a escola, por rejeição. 
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O ato de comunicar-se com maior possibilidade de alcançar o grande público 

hoje está ligado à mídia. O poder está com quem tem capacidade para se 

comunicar. Se a Igreja quer crescer, quer buscar o fiel, quer poder, precisa ir onde o 

fiel em potencial está: acessando a mídia.  

O fiel, sentado ao banco da igreja ou participando de um culto pela mídia, 

também se sente contagiado pelo poder que emana do líder religioso e se imagina 

parte daquela classe que detém o poder. Bourdieu (2011, p 11) enfatiza o seguinte: 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política 
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 
força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 
Weber, para a “domesticação dos dominados”. 

 

Desejou-se neste capítulo inicial oferecer uma reflexão sobre a religiosidade e 

a manifestação do sagrado. Conceitos, estudos etimológicos e manifestação do 

fenômeno religioso (inclusive como o Poder) foram apresentados. Mister se faz 

ressaltar que não se pretendeu aqui esgotar o assunto, mas permitir uma caminhada 

reflexiva que tem por objetivo responder à problematização desta dissertação.  
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3. AS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO SAGRADO 

  

Objetiva-se com este capítulo apresentar como a Igreja Católica tem-se 

utilizado dos meios de comunicação para alcançar seus fiéis e apregoar as leis e as 

boas-novas do Evangelho. Começando pelas tábuas da lei, passando pelas cartas 

escritas pelos discípulos de Cristo, pela invenção da prensa, do rádio, da televisão, 

pela criação dos sites e do Twitter, todos têm a finalidade de compartilhar os 

ensinamentos divinos, seja para aumentar o número de fiéis ou manter o rebanho já 

conquistado. Julia (1976, p. 106) comenta que “As mudanças religiosas só se 

explicam, se admitirmos que as mudanças sociais produzem nos fiéis, modificações 

de idéias e de desejos tais que os obrigam a modificar as diversas partes de seu 

sistema religioso.” Assim, ao longo dos tempos, a Igreja precisou adaptar-se aos 

novos meios de comunicação para manter contato com os fiéis e alcançar outros. 

A revolução tecnológica do último século e a proliferação dos sites católicos 

propiciaram a abordagem sobre as manifestações religiosas on-line e seus rituais 

virtuais. Não há mais necessidade de se ter a “roupa da missa”. Como também não 

é mais necessário ir a uma igreja e se prostrar em um confessionário para que os 

pecados sejam confessados. Aquele terço, cujas contas já estavam se moldando ao 

formato dos dedos das mãos, também pode ser deixado de lado. A vela, que tantos 

caminhos iluminou, não precisa mais ser queimada em igrejas, cemitérios ou em 

altares domésticos. Ao que tudo indica, os rituais consagrados pelo mundo religioso 

estão migrando, hoje, de plataforma, assim como todo o mundo parece virtualizar-

se. Rituais consagrados pelo mundo religioso hoje estão disponíveis no mundo 

virtual. Velas on-line, terços virtuais, confessionários e despachos on-line já são 

realidade na vida de inúmeras pessoas, religiosas ou não, que, por comodidade ou 

curiosidade, se renderam aos encantos dos rituais religiosos via internet. Isso gera 

não apenas uma mudança na processualidade da própria fé, mas na experiência 

estética e estésica desta fé, pois nossos sentidos são convocados de outros modos. 

Assim, Fausto Neto (2008, p. 92) comenta que  

 

as mídias deixaram de ser apenas instrumentos a serviço da organização 
do processo de interação dos demais campos, e se converteram numa 
realidade mais complexa em torno da qual se constituiria uma nova 
ambiência, novas formas de vida, e interações sociais atravessadas por 
novas modalidades do “trabalho de sentido”. 
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Esses sites passam a fazer sentido à medida que propiciam experiência e 

geram fé à distância. 

Com esses tópicos elencados, as formas de manifestação do sagrado serão 

estudadas. 

 

3.1 APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

De acordo com a história religiosa55, entre os anos de 1292 e 1252 a.C., 

Moisés havia sido convocado por Deus para libertar os hebreus da escravidão do 

Egito. Tornando-se chefe do povo, Moisés o conduziu na travessia do Mar Vermelho 

e do deserto. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança com seu povo, cujo registro está 

no livro de Êxodo 18:4-6:  

 

Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e 
os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e 
guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre 
todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um 
reino de sacerdotes e uma nação santa. 

 

 A Sagrada Escritura revela que Moisés ali recebeu as Tábuas da Lei escritas 

pelas mãos do próprio Deus contendo 10 leis para uma vida liberta da escravidão, 

do pecado e em harmonia com a sociedade (Êxodo 20:1-17). Importante ressaltar 

que não bastou que as leis fossem apenas faladas, mas houve a necessidade de um 

signo visual: as tábuas contendo as leis. Segundo Klein (2006, p. 184), o culto nas 

igrejas históricas, como presbiterianas, metodistas e batistas, tem-se orientado cada 

vez mais por signos visuais; antes, o crente integrava um espaço basicamente 

auditivo, agora, a tendência é de uma participação mais visual no culto. Porém, ao 

que tudo indica, desde o início, o fiel necessitou ter algum signo que personificasse 

a presença de Deus, ou sua palavra, no ambiente de culto. No Monte Sinai, as leis 

escritas nas tábuas pelo próprio Deus personificavam a sua presença no meio do 

povo. Não bastou ouvir as palavras, era preciso tê-las, de alguma forma, palpável. 

 Para Flusser (2002, p.18), nossa religiosidade ainda hoje está atrelada ao 

projeto revelado no Monte Sinai. Mesmo que saibamos de outros projetos, estes são 

rejeitados pelo nosso senso religioso: 

 
                                                 
55 SITE CATÓLICO APOSTÓLICO ROMANO. OS Dez Mandamentos. S.L. S.D. Disponível em: 
<http://www.paginaoriente.com/catecismo/dezmandamentos.htm>. Acesso em: 07 jan.  2013. 
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Mas os grandes gênios religiosos, esses seres míticos como Abrão e Jacó, 
Moisés e, de maneira ainda mais acentuada, Jesus, são revelados pela 
nossa capacidade religiosa, como participando de outro plano de realidade. 
Em outras palavras: a nossa religiosidade é limitada à realização de um 
único projeto: aquele que foi inspirado, in illo tempore, ao povo de Israel 
para realizar-se na civilização do Ocidente ... Sabemos intelectualmente de 
outros tipos de projeto, de outros tipos de religiosidade, e de outros tipos de 
sacro. Mas este conhecimento intelectual é intraduzível para a camada da 
vivência religiosa, e as tentativas nesta direção são fadadas ao malogro da 
inautenticidade. Somos, como seres religiosos, prisioneiros da revelação 
sinaica, por mais que nos rebelemos contra essas grades. É esse o projeto 
dentro do qual fomos jogados e é essa, no fundo, nossa definição de 
ocidentais dentro do qual existimos. 

 
Salta aos olhos a utilização das tábuas mosaicas como um veículo de 

divulgação das leis divinas. 

No Novo Testamento, alguns seguidores de Jesus, como Paulo, Tiago, Pedro, 

João e Judas, colocaram em cartas conselhos e instruções cristãs que julgavam 

importantes para que aqueles que desejassem seguir a Jesus tivessem uma vida 

correta diante de Deus. Alguns temas são recorrentes nessas cartas56: cuidados a 

ter com os falsos mestres, necessidade de guardar a integridade da fé, exortação à 

fidelidade na perseguição e proximidade do fim dos tempos. Essas cartas57 seguem 

a mesma estrutura formal das cartas do Período Helenístico escritas pelos gregos: 

cabeçalho, mensagem e saudação final. 

 Relatos no Novo Testamento, na carta aos Colossenses58, indicam que era 

comum a circulação de cartas naquela época. Não seria diferente com as cartas de 

teor religioso. Conforme a igreja ia crescendo e se multiplicando, as cartas recebidas 

iam sendo copiadas e enviadas, a fim de que a mensagem ali exposta alcançasse 

essas novas comunidades.  Ao longo dos séculos, o costume de enviar cartas com 

orientações sobre a vida eclesiástica se manteve. No ano de 494, com o intuito de 

refrear o cesaropapismo e o abuso dos governantes seculares, o Papa Gelásio 

publica a epístola Duo sunt contendo as competências do poder temporal e 

espiritual. Nesse documento, defende que os papas e os bispos devem administrar a 

Igreja; os príncipes e o imperador, a vida temporal.59 

                                                 
56 DIFUSORA BÍBLICA. Cartas Católicas. S.L., S.D. Disponível em: 
<http://www.paroquias.org/biblia/?m=12>.  Acesso em: 08 jan. 2013. 
57  RIBEIRO JR., W.A. O Novo Testamento. Portal Graecia Antiqua. São Carlos, S.D. Disponível em 
<HTTP://www.greciantiga.org/arquivo.asp?num=0726>. Acesso em: 08 jan. 2013 
58 MILHORANZA, Alexandre. O desenvolvimento do cânon no Novo Testamento. S.L. S.D. 
Disponível em: <http://alexandremilhoranza.files.wordpress.com/2012/04/o-desenvolvimento-do-
cc3a2non-do-novo-testamento.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2013. 
59 RHBJ. Histórico de Papas. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: 
<http://rhbjhistoria.blogspot.com.br/2011/05/historico-de-papas.html>. Acesso em: 09 jan. 2013. 
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 A Bula Pontifícia também é um instrumento utilizado pelo Papa para deliberar 

sobre alguns assuntos. A Bula mais antiga de que se tem notícia é a do Papa 

Agapito I no ano 535. O termo Bula Pontifícia não se refere ao conteúdo do 

documento, mas à forma externa, lacrado com uma pequena bola (bula em latim) de 

metal ou cera60.   

No século XV, com a invenção da prensa pelo alemão Johann Gutenberg, 

houve grande avanço na comunicação, pois com a facilidade na impressão dos 

escritos, os livros e as notícias chegariam mais rapidamente às mãos dos leitores. 

Porém, a Igreja Católica passou a correr o risco de ver a Bíblia interpretada 

livremente pelos religiosos. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a Igreja preocupou-

se com a colonização da América Espanhola e Portuguesa. Flusser (2002, p.19) 

comenta que: “Nossas religiões tradicionais são o ambiente dentro do qual nossa 

religiosidade funciona.” Para Espanha e Portugal, religiosidade era sinônimo de 

Catolicismo. Qualquer outra expressão de religiosidade era considerada uma 

heterodoxia. 

Com a invenção do rádio pelo italiano Guglielmo Marconi no início do século 

XX61, a princípio a Igreja resistiu à utilização desse dispositivo para divulgar suas 

atividades, mas depois percebeu que ali poderia estar um potente meio de 

comunicação com seus fiéis e até mesmo divulgar seus atos religiosos. Conforme 

Corazza (2000, p.33), a Igreja veio a implantar sua própria emissora, a Rádio 

Vaticano, no ano de 1931, no pontificado do Papa Pio XI. Hoje a Rádio Vaticano 

transmite seus programas em vários idiomas. 

 Klein (2006, p. 152) informa que o rádio, desde o seu nascimento, está 

associado à religião, se considerarmos que quatro anos antes de Marconi tê-lo 

inventado, o padre Roberto Landell teria feito experiências de transmissão 

radiofônica em Campinas, SP. Tal invenção foi tida como diabólica, já que a voz 

viajava sem a presença do corpo. 

Desde os primórdios, a Igreja tem-se adaptado ao desenvolvimento dos 

canais de comunicação utilizando variados dispositivos para anunciar o evangelho. 

Com a invenção do rádio, não foi diferente. “À presença física somam-se agora as 

                                                 
60 MELLO, Igor. De Papas e Reis: manuscritos do século XV ao XVII são restaurados. Rio de 
Janeiro, 2008. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/por-dentro-da-biblioteca/de-
papas-e-reis>. Acesso em: 08 jan. 2013. 
61 MARTINS, Ricardo. História do Rádio: Guglielmo Marconi. Portugal, S.D. Disponível em: 
<http://www.rep.pt/ct3kn/marconi.htm>. Acesso em: 10 jan. 2013. 
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possibilidades de ir e fazer discípulos sem o corpo, utilizando-se apenas de suas 

extensões, através de ondas radiodifusoras”. (KLEIN, 2006, p. 144). 

No Brasil, a primeira rádio de concessão católica foi a Excelsior de Salvador, 

que em 1941 foi ao ar62; a primeira igreja a utilizar o serviço radiofônico em nível 

nacional foi a Adventista do Sétimo Dia, que em 1943 implantou o Sistema 

Adventista de Comunicação (SISAC) transmitindo o programa A Voz da Profecia63.  

No final do século XX, a Igreja Católica contabilizava 195 rádios, segundo 

Corazza (2000, p.34), “a maior rede nacional, representando, aproximadamente, 7% 

das emissoras do País, cujas concessões foram outorgadas a dioceses, 

congregações e movimentos religiosos, todos ligados à Igreja Católica”. 

Por volta dos anos 60, os programas religiosos chegaram à televisão, tendo o 

SISAC novamente como pioneiro nessa incursão fazendo cobertura de algumas 

cidades dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro64. Porém, o catolicismo sempre 

foi a doutrina predominante no Brasil desde a colonização portuguesa, esse fato fez 

com que a evangelização através dos meios de comunicação de massa não fosse 

tarefa primordial em um país quase totalmente católico. Com o avanço evangélico,  a 

Igreja Católica passou a buscar mais espaço na televisão para conter a evasão de 

fiéis. Ciente dessa necessidade, a Igreja acolhe os meios de comunicação, porém 

suas programações televisivas apresentam um discurso erudito, preocupado em 

manter a mensagem do evangelho de forma intacta e de compreensão bastante 

difícil aos fiéis. Agrega-se a isso, a falta de investimento em infraestrutura e 

profissionais qualificados para o meio televisivo65. A urgência em popularizar os 

programas católicos na televisão é evidente, pois a “concorrência”, os programas 

evangélicos, já está em perfeita sintonia com a sociedade midiatizada e realizando 

um grande investimento na área.  

Em meados da década de 90, surge, na cidade de Santo Amaro, SP, um padre 

jovem, de porte atlético, formado também em Educação Física, e de boa aparência,  

                                                 
62 CORAZZA, Helena. A missão das Rádios Católicas. São Paulo, S.D. Disponível em:  
http://www.paulinas.org.br/sepac/?system=paginas&action=read&id=1675 . Acesso em: 11 jan. 2013. 
63 REDE NOVO TEMPO DE COMUNICAÇÃO. Institucional. São Paulo, S.D. Disponível em: 
<http://novotempo.com/institucional/>. Acesso em: 11 jan.  2013. 
64 BUDKE, Sidnei. Mídia e Religião: das peregrinações ao universo das telecomunicações.  São 
Leopoldo, 2005.  Disponível em: <http://www3.est.edu.br/nepp/revista/008/ano04n3_03.pdf>. Acesso 
em:  11 jan. 2013. 
65SILVA, Simone da. Um planejamento de comunicação para a Catedral Metropolitana de Juiz de 
Fora. Juiz de Fora, 2006. Disponível em: 
<http://www.facom.ufjf.br/documentos/downloads/projetos/1sem_2006/200601PDF/SSilva.pdf> . 
Acesso em: 11 jan. 2013. 
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que prega a palavra de Deus com entusiasmo66, atendendo, assim, aos anseios de 

uma imagem que pudesse personificar uma nova etapa na incursão televisiva da 

Igreja Católica. Klein (2006, p. 191) observa que o padre Marcelo Rossi: 

 

Segue à risca toda a liturgia prescrita no semanário impresso, mas o faz de 
uma forma espetacularizada: dá um tom emotivo ao Pai Nosso, consagra os 
elementos da Eucaristia com música ao fundo, anima a platéia durante 
cânticos, dança, faz piada, brinca com o público da mesma forma que os 
apresentadores televisivos animam sua platéia, ou até com mais 
competência. Ao final da missa lança baldes de água benta sobre os fiéis, 
arranca risadas, faz uma oração final intercedendo por milagres e, tal como 
entrou, finalmente desaparece do palco após um cântico.  

 

Com a ascensão do padre à estrela televisiva,  chamando a atenção 

principalmente da juventude (outrora distante dos apelos católicos), surge um novo 

tipo de missa, o “show missa”, que segundo Carranza, em entrevista ao blog da 

Editora Ideias & Letras67, é uma expressão que foi consagrada pela mídia brasileira 

na década de noventa quando o Padre Marcelo Rossi chegou à mídia. Quando suas 

missas eram televisionadas seguidas de shows para entretenimento dos fiéis, o 

termo “show missa” começou a ser utilizado a fim de diferenciar eventos similares 

entre os pentecostais.  

Marcelo Rossi é um canal de comunicação importante entre o catolicismo e o 

fiel católico. Segundo Klein (2006, p. 194-195), é uma imagem que mistura uma 

natureza sagrada e televisiva, “um produto midiático cuidadosamente construído”.  

Em 2006, conforme dados fornecidos pelo autor, havia quatro canais ligados à 

Igreja Católica, operando em VHF, UHF, também acessíveis em TV por assinatura: a 

Rede Viva, a TV Horizontes, a TV Canção Nova e a TV Século 21 (KLEIN, 2006, p. 

159-160). 

Mas a tecnologia continuou avançando e com ela as possibilidades de divulgar 

informações, cultura, crenças e valores. Com o advento da internet, a informação 

passou a ser a matéria-prima da sociedade, fonte de poder. Através do computador, 

é possível assistir à televisão, ouvir rádio, ler jornal, enviar mensagem para alguém, 

conversar em tempo real, divulgar uma música, um vídeo, estar disponível 24 horas 

                                                 
66 SANTUÁRIO MÃE DE DEUS ÁGAPE. Perfil Padre Marcelo Rossi. São Paulo, S.D. Disponível 
em: <http://www.padremarcelorossi.com.br/perfilPadreMarcelo.php>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
67ENTREVISTA com Brenda Carranza autora do livro Catolicismo Midiático. Nicolau Kietzmann 
Goldemberg. São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://editoraideiaseletras.wordpress.com/2011/03/14/entrevista-com-brenda-carranza-autora-do-
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por dia para milhões de pessoas independente do local físico onde se esteja. Sem 

dúvida, é mais um dispositivo para evangelizar e manter a fé do cristão. 

Assim, em 1995, o Vaticano lançou o seu website, a princípio, somente com 

uma mensagem natalina de autoria do Papa João Paulo II68. 

Em documento (Pontifício Conselho para as Comunidades Sociais) escrito em 

22 de fevereiro de 2002, o Vaticano se pronunciou sobre a internet e sua utilização 

pela Igreja69: 

 

O interesse da Igreja pela Internet constitui uma particular expressão do seu 
antigo interesse pelos meios de comunicação social. Considerando os 
meios de comunicação como o resultado do processo histórico-científico, 
mediante o qual a humanidade foi «progredindo cada vez mais na 
descoberta dos recursos e dos valores contidos em tudo aquilo que foi 
criado», a Igreja tem declarado com freqüência a sua convicção de que eles 
são, em conformidade com as palavras do Concílio Vaticano II, 
«maravilhosas invenções técnicas»  que já contribuem em grande medida 
para ir ao encontro das necessidades humanas e podem fazê-lo ainda mais. 
Desta forma, a Igreja tem feito uma abordagem fundamentalmente positiva 
dos meios de comunicação. 

Segundo Cibele Gonelli, responsável pela página da UOL - Tecnologia70, o 

catolicismo é a doutrina cristã que mais aderiu à internet.  Talvez em virtude da 

queda do número de seus fiéis que entre 1960 a 2010 passou de 93,1% da 

população brasileira para 64,6%, conforme dados da Folha de São Paulo71; e 

daqueles que se dizem católicos, apenas 5% se classificam como praticantes. 

Dom Claudio Hummes, Prefeito emérito da Congregação para o Clero e 

Presidente do Conselho Internacional de Catequese, assustado com o decréscimo 

do número de católicos no país, afirmou que no Brasil a Igreja Católica precisa 

recomeçar do zero, a fim de trazer de volta os que se afastaram da prática 

                                                 
68MEIRA, Leonardo. Site do Vaticano ganha novos design e recursos. São Paulo, 2011. 
Disponível em: <http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=282121>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
69 FOLEY, John P. Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais: igreja e internet. Cidade 
do Vaticano, 2002. Disponível em:  
<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_c
hurch-internet_po.html>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
70  GONELLI, Cibele. Catolicismo é a religião que mais aderiu à internet. S.L., 2009. Disponível 
em: <http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2009/06/02/ult4213u751.jhtm>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
71 MENCHEN, Denise; BRISOLLA, Fábio. Censo aponta queda no número de católicos pela 1ª 
vez no Brasil. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/51843-
censo-aponta-queda-no-numero-de-catolicos-pela-1-vez-no-brasil.shtml>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
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religiosa72.  Este recomeço é refletido na escolha do Papa argentino para ser o novo 

líder da Igreja Católica, mudando o centro dessa Instituição, que era a Europa, para 

a América Latina. No Brasil, tal recomeço inclui estratégias pela internet, onde, 

segundo dados da Revista Veja de 25 de setembro de 201273, 70,9 milhões de 

brasileiros encontram-se conectados. Logo, com o objetivo de estar mais próximo do 

seu público-alvo, foi colocada à disposição uma infinidade de possibilidades on-line 

onde o fiel católico pode praticar a sua religiosidade sem sair de casa. É possível 

assistir a missas, ouvir louvores, receber mensagens diárias, participar de novenas, 

enviar santinhos e até se confessar pela internet. É a fé se adaptando ao dia a dia 

das pessoas. 

Em 03 de dezembro de 2012, o Vaticano anunciou que o Papa Bento XVI, de 

85 anos, havia aderido ao Twitter. Imediatamente, milhares de pessoas começaram 

a segui-lo. E em 12 de dezembro, o primeiro tuíte foi publicado pelo papa em 

diversos idiomas abençoando os fiéis e dizendo da sua alegria em poder entrar em 

contato com eles74. Se desejarem sobreviver, as igrejas precisam ocupar novos 

espaços para garantir sua visibilidade social (KLEIN, 2006, p. 161).  A Igreja 

Católica, certamente, incorporou a nova visão e deixou-se seduzir totalmente pela 

tecnologia. 

 

3.2 RITUAIS RELIGIOSOS ON-LINE 

 

A religião expandiu-se para a internet, e algumas das ações que só seriam 

desenvolvidas presencialmente agora podem ser feitas em ambiente virtual. 

Confessar-se, acender velas, rezar terços, fazer macumba, peregrinações hoje estão 

a um clique do usuário que deseja cumprir suas obrigações religiosas ou daquele 

que, por curiosidade, deseja testar a funcionalidade dos rituais ou se sente 

“convocado” pelo objeto on-line que está “pronto-à-mão” e “presente-à-mão” na 

                                                 
72 LOPES, Paulo. Apenas 6,5 milhões dos brasileiros são católicos praticantes, diz padre. São 
Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.paulopes.com.br/2012/04/apenas-65-milhoes-dos-
brasileiros-sao.html#.UNIVz-TAfqE>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
73 VEJA. Vida Digital. São Paulo, 2012. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/vida-
digital/71-mi-de-brasileiros-usam-a-web-em-casa-ou-no-trabalho>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
74 MARQUES, Gina. Bento 16 envia primeiro tuíte abençoando todos seus seguidores. França, 
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metáfora de Heidegger.  Para o filósofo75, zuhander é o que está à mão, aquilo que 

manejamos, sempre cheio de obstáculos, e vorhanden é o que existe, o que está 

presente, à frente da mão. Há pessoas que não conseguem conceber a ideia da 

religião, na visão desses, algo tradicional e antigo, ligada à internet, algo 

contemporâneo, um dos maiores símbolos da pós-modernidade. Porém, a web é um 

campo extremamente propício à divulgação e ao encontro entre pessoas, 

características muito oportunas às religiões, principalmente ao Catolicismo, objeto 

deste estudo e ansioso por ganhar novos adeptos e reconquistar os fiéis que 

migraram para outras religiões. A internet possibilita a comunhão, a partilha da fé, 

aspecto fundamental da religião. 

Em 1992, preocupado com algumas visões eclesiológicas que apresentavam 

um entendimento insuficiente sobre o mistério da comunhão, o Prefeito Emérito da 

Congregação para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger (1992), escreveu um 

documento conhecido como “Carta aos Bispos da Igreja Católica Sobre Alguns 

Aspectos da Igreja Entendida como Comunhão”, que objetiva recordar e esclarecer 

alguns dos elementos fundamentais no trabalho de aprofundamento teológico. A 

Carta inicia enfatizando que “O conceito de comunhão está no coração da 

autoconsciência da Igreja”. Baseado em 1ª João 1:376, “O que vimos e ouvimos, isso 

vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa 

comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo”, Ratzinger (1992)  encoraja 

cada cristão a que tenha comunhão com a Trindade (dimensão vertical) e com os 

homens (dimensão horizontal). O segundo ponto destacado foi que “a comunhão 

eclesial é ao mesmo tempo invisível e visível”. A comunhão invisível é de cada 

homem para com o Pai e os outros homens participantes da natureza divina, da 

paixão de Cristo, da mesma fé e do mesmo espírito. A comunhão visível está 

relacionada à doutrina dos apóstolos, aos sacramentos e à ordem hierárquica. A 

relação entre os elementos visíveis e invisíveis são constitutivos da Igreja como 

sacramento de salvação, ou seja, a Igreja foi constituída para a dinâmica missionária 

(anunciar, testemunhar e expandir o mistério da comunhão). O terceiro tópico 

destaca que “A comunhão eclesial, na qual cada um se insere pela fé e pelo 

baptismo, tem a sua raiz e o seu centro na Sagrada Eucaristia”.  Através do batismo, 

                                                 
75 MARÍAS, Julián. Heidegger. Madrid, 1999. Disponível em: < 
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o cristão é unido ao Corpo edificado e vivificado do Senhor ressuscitado mediante a 

Eucaristia, a qual oferece um momento íntimo de comunhão entre o fiel e o Senhor 

ao participar do pão (o corpo de Cristo). O último ponto destacado ressalta que “A 

Igreja é comunhão dos santos”; e esta comunhão admite uma solidariedade 

espiritual entre os membros do Corpo e tende à união na caridade e na oração. 

A internet, além de transpor os limites físico-geográficos, facilita a Communio, 

a reunião de pessoas com interesse em comum, e possui a agilidade da 

comunicação, tão necessária à pregação. Representantes e fiéis das mais diversas 

religiões têm utilizado o ambiente digital para transmitir ensinamentos e promover o 

engajamento das pessoas. Missas, cultos, vigílias, grupos de orações podem ser 

acompanhados com facilidade de forma virtual. Informações sobre a história de cada 

religião, textos sagrados, ensinamentos de valores e tradições, eventos religiosos, 

cursos e orientações em geral também estão disponíveis na net. 

Mas há aqueles que aproveitam “a onda” para fundar sua própria religião 

virtual. É o caso do Sr. Valmir Gonçalves Mendes, que criou o Valmirismo, tida como 

a primeira religião virtual do mundo, segundo o próprio fundador. A doutrina do 

Valmirismo foi criada em 197977 e, com o advento da internet, ganhou adeptos. O 

site já foi visitado por mais de 1 milhão de pessoas, que têm a oportunidade de ver 

fotos do fundador, apreciar o acervo literário do Sr. Valmir, enviar-lhe e-mail e ainda 

conhecer os 20 princípios fundamentais da doutrina Valmirista, entre elas: não 

duvidar de nada e falar pouco e ouvir muito. 

Com bem mais tradição (por séculos fundamentada na doutrina), anos de 

existência e número de seguidores, o Catolicismo tem lançado suas redes no mundo 

virtual para prosseguir sua missão de “pregar o Evangelho a toda criatura”78. 

Para uma reflexão mais dirigida, após um período de observação, três sites 

católicos foram selecionados como alvo de análise nesta dissertação. Sua escolha 

foi feita com base na possibilidade que o usuário tem de realizar rituais on-line, 

acender vela e rezar o terço, que propiciam a execução de um estudo sobre essas 

manifestações. Os sites selecionados são: www.padremarcelorossi.com.br, 

www.redevida.com.br e www.velavirtual.com.br. 
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3.2.1 A Vela 

 

Desde a época do Antigo Testamento, há relatos sobre a utilização do uso de 

velas em rituais. No livro do Êxodo 25.31 e 37 há o registro: “Farás também um 

candelabro de ouro puro... Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão 

para alumiar defronte dele.” 

É comum o uso da vela no catolicismo apostólico romano. Sua simbologia nos 

remete à iluminação. O simbolismo da vela está relacionado ao da chama, que “é 

um símbolo de purificação, de iluminação e de amor espirituais. É a imagem do 

espírito e da transcendência, a alma do fogo.”(CHEVALIER, 1999, p.232). 

O cristão verdadeiro não deve andar em trevas (em pecado), mas andar na 

luz e seguir a luz, que é Jesus, conforme Ele próprio se qualificou: “Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida”79. Tendo o 

objetivo de seguir os passos de Cristo, o fiel também deve iluminar a vida daqueles 

que o cercam, sendo exemplo, ajudador, misericordioso e caridoso. A chama do 

cristão deve “queimar alto, sempre mais alto, para estar certa de dar luz” 

(BACHELARD, 1989, p. 12). Assim como Cristo, o fiel deve se doar ao serviço 

cristão. Como a vela só tem valor quando acesa, o cristão também só tem valor 

quando sua vida é gasta na obra religiosa. A vela é consumida enquanto queima. 

Cristo (simbologia da vela) morreu pelo seu ministério. O fiel (também visto como 

uma vela) deve doar-se para ajudar outros.  A vela acesa diante de Deus substitui a 

pessoa que a acende. Ao ser consumida pelo fogo, representa o holocausto 

oferecido a Deus; simboliza a adoração e a entrega total de quem a acende a Deus. 

Padre Marcelo Rossi, ícone do Catolicismo desde a década de 90, recebe 

diariamente milhares de visitas ao seu site. A página inicial (Figura 1) oferece ao 

usuário diversas opções, tais como: santuário, multimídia, religiosidade, capela 

virtual, entretenimento e contato. Cada uma dessas opções possui subopções. A 

vela encontra-se na opção capela virtual.  

 

 

 

 

                                                 
79 JOÃO. In: BÍBLIA on line, S.D. Disponível em:< http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8>.  Acesso 
em: 30 jul. 2013. 
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Figura 1 – Página Inicial do site do Pe. Marcelo Rossi 

 

 
Fonte: http://www.padremarcelorossi.com.br/index.php 

 

 Clicando em capela virtual, o usuário precisa fazer o seu cadastro para ter 

acesso à vela. Através desse cadastro, diariamente receberá uma mensagem 

intitulada Terço Bizantino com um link para um vídeo de uma oração. Ao ser 

direcionado para o vídeo, uma música e a imagem do terço fazem a ambiência 

propícia ao ritual da oração pedindo a proteção divina. Também diariamente, o 

usuário cadastrado recebe uma mensagem com uma pequena meditação para o dia, 

alguns temas são: Saudade sim, Tristeza, não; Não Espere; Tenha fé e confiança 

em Deus, principalmente nas horas mais difíceis da sua vida, e Amados, ser feliz é 

estar sempre em sintonia com o amor (Ágape). Uma vez por semana o usuário é 

convidado, através de mensagem virtual80, a participar da missa ao vivo pela webTv. 

O convite é para que compareça ao santuário, mas se não for possível, o usuário 

deve assistir pela web e convidar os amigos, também virtualmente, para que façam o 

mesmo: 

 

                                                 
80 ROSSI, Pe Marcelo. Rede Eletro-Cristo com Maria – Missa ao Vivo. Mensagem recebida por 
<carlavaleria.feitosa@ig.com.br > em 16 de janeiro de 2013. 
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Missa ao vivo pela WebTV com o Tema: Orando pela cura e libertação 
das pessoas que sofrem com a depressão 

Amados, esta semana vem sendo muito especial, pois estamos orando 
tendo como tema:  Orando pela cura e libertação das pessoas que sofrem 
com a depressão. Por isso convido todos a acompanharem a missa amanhã 
( Quinta-feira ) que será mais do que especial. Se você não pode se 
locomover até o Santuário não tem problema, participe da celebração a 
partir das 20:00hs com transmissão ao vivo através do site pela Web TV. 
Lembrando que ao acompanhar a Missa ao vivo você participa conosco e 
faz com que sua casa, seu trabalho, enfim, o local de onde você estiver 
acompanhando, fique abençoado e protegido e se torne uma extensão do 
Santuário. Não perca, Amanhã ( Quinta-feira ) a partir das 20:00hs com 
transmissão ao vivo pela Web TV! Importante: Não esqueça de ter a vela e 
um lenço. Aproveite e compartilhe, essas belíssimas orações através do 
Facebook, Twitter, Orkut, Linkedin, envie via e-mail para seus contatos, 
enfim amados, vamos evangelizar. Aguardo vocês, Um forte Ágape, no 
Amor Divino!!! 

 
Com esses contatos diários e semanais, certamente, a Igreja entende que 

tem alimentado a fé do usuário e o capacitado para a batalha do seu dia a dia. O 

usuário também entende que com a meditação feita, a liturgia do Terço Bizantino e 

as missas virtuais assistidas, sua obrigação diária espiritual está cumprida e ele se 

sente forte o suficiente para o dia de trabalho não necessitando ir à igreja participar 

de nenhum evento, pois já alimentou seu espírito com as mensagens virtuais, já 

ouviu a voz de Deus através da homilia na web e já adorou ao Senhor com rezas e 

cânticos acompanhados virtualmente. 

Voltando à opção capela virtual; com o cadastro realizado, o usuário tem a 

oportunidade de fazer um pedido de oração, rezar o terço (da Misericórdia, de São 

Miguel, do Anjo da Guarda, de Nossa Senhora das Graças, da Libertação ou do 

Espírito Santo) ou acender uma vela. Essa escolha se dá com uma música de fundo 

bem calma, propícia ao ato, em uma página onde já se encontram velas acesas. O 

link para acender a vela é precedido da frase “Como a cera que se derrete ao fogo. 

Assim perecem os maus diante de Deus!” trazendo mais uma simbologia da vela, 

não do Cristo como luz ou do cristão como holocausto oferecido a Deus, mas como 

o ímpio que é consumido pelo fogo do inferno. Para o cristão, a palavra fogo, no 

mundo espiritual, o remete a duas situações: purificação, quando o cristão ficará 

ainda mais puro, quando provado pelo fogo (que podem ser                                                    

os problemas, as intempéries da vida) ou a segunda morte (quando após o juízo 

final, o ímpio será lançado nas profundezas do inferno em castigo pela vida dissoluta 

que viveu na terra). A escolha da frase parece não ter sido a melhor para o ato que 

está prestes a ser realizado.   
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São colocadas à disposição do usuário cinco cores de velas diferentes, 

branca, laranja, verde, vermelha e roxa, todas elas por intercessão de Nossa 

Senhora dos Aflitos. Sabe-se hoje que na escolha de uma cor para um objeto, um 

site, deve ser levada em consideração não somente a questão estética, mas que 

tipo de emoção causará no usuário, pois as cores são fatores decisivos na 

comunicação, atuando em três pilares de percepção no ser humano: impressionar, 

expressar e construir81. Cada cor tem seu significado próprio e misturadas entre si 

constroem uma linguagem de comunicação transmitindo a mensagem desejada. “A 

manifestação das cores é o mais fundamental em todos os sistemas de simbolismo, 

pois permite entrar em contato com as camadas mais profundas da alma”82. 

Merleau-Ponty (1999, p. 284) faz algumas considerações sobre as cores: 

 

Aqui a experiência da cor confirma e faz compreender as correlações 
estabelecidas pela psicologia indutiva. Comumente o verde passa por uma 
cor “repousante”. Ele me fecha em mim mesmo e me põe em paz”, diz uma 
doente. Ele “não nos pede nada e não nos convoca a nada”, diz Kandinsky. 
O azul parece “ceder ao nosso olhar”, diz Goethe. Ao contrário, o vermelho 
“entranha-se no olho”, diz Goethe ainda. O vermelho “dilareça”, o amarelo é 
“picante”, diz um doente de Goldstein. De uma maneira geral, temos de um 
lado, com o vermelho e o amarelo, “a experiência de um arrancamento, de 
um movimento que se distancia do centro”, e de um outro lado, com o azul e 
o verde, temos a experiência do “repouso e da concentração”. 

 

Na liturgia, as cores também exercem funções fundamentais ligadas à 

simbologia. O site da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Betim (MG)83, 

apresenta da seguinte maneira: o roxo é utilizado no Advento, quando simboliza 

recolhimento, purificação e uma preparação para os caminhos do Senhor; e na 

Quaresma, quando remete à penitência e conversão. O rosa já é utilizado em alguns 

lugares no tempo do Advento realçando um recolhimento mais suave; é também 

utilizado no quarto domingo da Quaresma. O branco é a cor da pureza e da alegria, 

sendo usado no Natal, na Páscoa, nas festas de Nossa Senhora e dos santos que 

não foram mártires. O verde é a cor da esperança e é utilizado durante as 34 

semanas que formam o Tempo Comum. O vermelho é a cor do amor que faz a vida 

                                                 
81 EVONLINE MARKETING DIGITAL LTDA. Simbologia das cores. Curitiba, S.D. Disponível em: < 
http://www.evonline.com.br/simbologia-das-cores/>. Acesso em: 02 set. 2013. 
82 KLAUSBERND, Vollmar. O poder das cores. S.L., S.D. Disponível em: < 
http://tspterapias.blogspot.com.br/2010/06/o-poder-simbolico-das-cores.html>. Acesso em: 06 set. 
2013. 
83

 SILVA, Adriano. Cores da Liturgia. Betim, SD. Disponível em:< 
http://www.paroquianossasenhoradocarmo.com/liturgia/cores_da_liturgia.htm>. Acesso em: 17 mar. 
2014. 
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ser doada, lembrando o fogo do Espírito Santo e o sangue dos mártires; é utilizado 

nas festas de Pentecostes, do Sagrado Coração de Jesus e dos Mártires. O dourado 

não é tão usado; é a cor das solenidades e das festas litúrgicas, como Páscoa, 

Natal, Ordenações; tem sido substituída pelas demais cores. 

Retornando ao acesso à vela, o usuário, então, escolhe a cor e é direcionado 

para a página com 40 velas acesas, o nome de quem a acendeu, a data em que foi 

acesa, a cidade e o estado e por quanto tempo a vela ficará acesa. Não é possível 

tomar conhecimento dos pedidos ali realizados, mas é possível saber quantas velas 

foram acesas naquele dia84. Até às 17h38 de 31 de julho de 2013, 4.600 velas 

verdes foram acesas nesse dia. Também é possível saber quantas velas estão 

acesas no momento nesse site: 274.753 velas laranja, 42.832 velas roxas, 34.162 

velas vermelhas, 48.984 velas brancas e 38.643 velas verdes. A vela laranja 

encontra-se no centro da página da escolha, está em maior tamanho e é a única 

cuja duração é de 30 dias. Razões pelas quais é a vela com maior número de 

acessos. 

Após escolher a cor da vela, o usuário é direcionado para uma página onde 

ele irá efetivamente escrever seu pedido. Sob o título “Acenda agora sua vela virtual” 

está a figura de um papiro onde o usuário escreverá seu nome, e-mail, cidade, 

estado, a intenção da vela e escolherá por quanto tempo deseja que ela fique acesa, 

1, 7 ou 30 dias (este último para a vela laranja). Clicando no ícone “acender”, 

aparece um box com a mensagem “Sua vela foi acesa com sucesso!”. Há a 

possibilidade de ver a própria vela acesa digitando o e-mail na seção de busca, 

porém o pedido não é disponibilizado nem para o autor da vela. 

No site www.redevida.com.br, era oferecida ao usuário a oportunidade de 

acender sua vela virtual, o que no momento não é possível. Segundo informações 

de Carlos Junior85, o banco de dados não possuía estrutura para suportar o número 

de acessos que o site paulatinamente passou a ter. No momento, não há 

disponibilidade da opção Vela Virtual, mas um novo programa está sendo 

desenvolvido e estima-se que em breve o usuário poderá utilizar o site para o ritual. 

Mas em 24 de janeiro de 2013, o site informava que, até aquela data, 81.021 velas 

tinham sido acesas.  

                                                 
84

 ROSSI. Padre Marcelo. Setor de Velas Verdes. São Paulo, S.D. Disponível em: < 
http://www.padremarcelorossi.com.br/cadastro_acvl.php?cod_vela=3> . Acesso em: 31 jul. 2013. 
85 Carlos Junior é um dos responsáveis pela página da Rede Vida na internet. Essas informações 
foram adquiridas em conversa telefônica em 07 de agosto de 2013. 
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Na página inicial, o usuário encontrava a opção Vela Virtual. Com um clique, 

abria-se a página específica para o ritual da vela. Importante salientar que não havia 

muita preocupação com o visual estético da página onde o usuário realizava o seu 

ritual86. Era uma página com fundo branco, com botões onde o usuário escolhia se 

desejaria acender vela, buscar vela, velas acesas, enviar para um amigo (Figura 2). 

 

 Figura 2 – Vela Virtual 

 

 

Fonte: WWW.redevida.com.br/velavirtual.asp 

 

Um texto preliminar ao ato explicava a simbologia da vela fazendo, assim, a 

ambiência do momento ritualístico (Loc. Cit): 

 

A vela é a Luz que simboliza Cristo como mostra o profeta Isaias. “O povo 
que andava nas trevas viu uma Grande Luz; sobre aqueles que habitavam 
uma região tenebrosa resplandeceu uma Luz” Is 9,1. 
A Luz que emana da vela é símbolo de entrega, todo aquele que entrega a 
vida nas mãos de Jesus absorve e armazena o poder da Sua luz. A vela 
acesa anuncia o Reino dos Céus, é uma forma de ser Luz para aqueles que 
ainda precisam encontrar Jesus. 

                                                 
86 REDE VIVA. Vela Virtual. São Paulo, S.D. Disponível em:< 
http://www.redevida.com.br/VelaVirtual.asp>. Acesso em: 24 jan. 2013. 
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“A luz de Cristo ilumina a todos! Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, que ilumina e santifica nossas almas”. 
Neste momento te convidamos a acender uma vela, uma chama de 
esperança, fé e amor, para iluminar e reacender nos corações o amor que 
vem do Céu. 
Aqui você encontra um espaço para o seu momento de fé. Acenda uma vela 
para você ou ofereça para um parente ou amigo. Semeie a esperança e 
ilumine o caminho de quem você ama. 

 

O texto inicia fazendo um paralelo entre a vela e a luz. Para maior 

embasamento, é utilizado um versículo bíblico que associa a profecia da vinda de 

Cristo como Luz para aqueles que andam em escuridão (no pecado). A explicação 

que segue anuncia a luz como símbolo de entrega e ressalta a importância de o 

cristão doar a vida a Cristo, armazenando o poder da Sua luz. O cristão, sendo luz, 

alumia o caminho para outros encontrarem Cristo. Um outro parágrafo é iniciado 

com a bênção solene da luz, que é proferida em ofícios litúrgicos87, a fim de criar a 

mesma ambiência que há nos templos. Abaixo, o convite para que o usuário acenda 

a vela, reacendendo, assim, a esperança, a fé e o amor. O texto se encerra 

afirmando que é um espaço para um momento de fé em benefício do próprio usuário 

ou de alguém por ele escolhido e com um apelo para que a esperança seja 

semeada, e o caminho, iluminado.  

A seguir, o testemunho de PGP88, que passou pela experiência de ter uma 

vela acesa em sua intenção por um amigo: 

 

Depois que comesei a ter asseço ao sagrado coração de jesus a minha vida 
melhorou maravilhosamente em todos os sentidos, graças a uma vela que 
uma colega de trabalho assendeu para mim. Muito obrigado, meu senhor 
bom deus, amém. 

 

Ao pressionar o botão “velas acesas” apareciam as 10 últimas velas com o 

nome de quem as acendeu, a data em que foi acesa, a cidade e o estado. Clicando 

sobre a imagem da vela, era possível ler o pedido do usuário. Havia pedidos 

bastante variados, desde pela saúde de um animal de estimação até por crise 

financeira. Na sequência, dois exemplos: 

 

                                                 
87 ASSOCIAÇÃO DEVOTOS DE FÁTIMA. Por que acendemos velas? São Paulo, 2011. Disponível 
em: < http://www.adf.org.br/home/2011/03/tema-escolhido-por-que-acendemos-velas/>. Acesso em: 
22 mar. 2014. 
88

 PGP. Graças Alcançadas. São Paulo; 2012. Disponível em: <http://www.aascj.org.br/home/gracas-
alcancadas/comment-page-6/#comments>. Acesso em: 11 abr. 2014. Mantivemos a ortografia 
original. 
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Nome: LB89 / Cidade: Vitória 
Intenção: Entrego a minha vida e de toda a minha família nas mãos de 
Deus, principalmente a do meu cachorrinho que está sofrendo muito, peço a 
Deus que se for da vontade dele, o Apolo melhore e a minha família volte a 
ser feliz! Amém.   
Vela acessa em: 18/12/2012 

 

Nome: F / Cidade: Belo Horizonte 
Intenção: Faça com que hoje seja um dia de milagres e de muita fé. 
Coloque paz, confiança e bondade no coração de seu I. e que ele nos 
empreste o dinheiro que estamos precisando, nos ajude a pagar todas as 
contas atrasadas do colégio e poder fazer a matrícula do nosso filho no 
colégio e nos ajude a ter dinheiro para comprar os presentes de cada um da 
nossa família feliz, coloque fé e força no coração do meu esposo M. e que a 
gerente do banco nos ajude a diminuir os juros e as prestações que 
pagamos ao banco, nos ajude a ficar com a alma feliz. 
Vela acesa em: 18/12/2012 

 

É notória a necessidade do usuário e a seriedade com que o ato de acender 

uma vela virtual é realizado. “Existe um parentesco entre a lamparina que vela e a 

alma que sonha. Tanto para uma quanto para a outra o tempo é lento. Tanto no 

devaneio quanto na luz fraca encontra-se a mesma paciência.” (BACHELARD, 1989, 

p. 19). Na mente daquele que crê, não importa se o ato está acontecendo em um 

espaço físico, real, ou em um espaço virtual (conceito que será abordado mais à 

frente); se o usuário sente o calor da vela ou se apenas vê a imagem do que lhe 

parece ser uma vela. A sua premência é real, e o ritual que o usuário procede 

acalenta o seu coração e lhe dá esperança de dias melhores. 

O terceiro site é o www.velavirtual.com.br, que é específico para o ritual de 

acender velas. Sua página inicial traz as opções de: Acenda sua vela / Velas acesas 

/ Avise um amigo / Quem somos. O site oferece a oportunidade de o usuário fazer 

um pedido, acender uma vela e ter o nome incluído em uma missa. Na página inicial 

(Figura 3), não há nenhuma reflexão sobre a simbologia da vela ou alusão à luz 

como o Cristo ou o cristão. O usuário é lembrado de que a vela é virtual, mas 

significa o desejo de acender uma vela real ao Sagrado Coração de Jesus. É 

informado ainda que todos os pedidos são incluídos no Livro de Orações da 

Associação Apostolado Sagrado Coração de Jesus e suas intenções serão 

lembradas nas Missas, nos Grupos de Orações, nos Conventos e Casas Religiosas 

que participam desse Apostolado, durante os 7 dias de duração da vela. Logo na 

página de abertura do site, há a oportunidade de o usuário fazer seu cadastro e 

                                                 
89 Para preservar a identidade dos usuários do site e das pessoas citadas por eles, somente será 
divulgada a inicial dos nomes mencionados. 
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incluir seu nome na Santa Missa. Clicando em “continuar”, o usuário se depara com 

várias velas acesas (com nome do usuário embaixo) e outras livres. No topo da 

página, o usuário tem a informação do número de velas acesas no momento e 

quantas já foram acesas naquele oratório; certamente, isso é um incentivo para que 

o usuário acenda a sua vela e faça sua prece. Em 08 de agosto de 2013, havia 

13.719 acesas e 4.656.341 velas já tinham sido acesas naquele oratório. O usuário, 

então, clica em uma vela e abre-se uma nova página onde ele irá escrever seu 

pedido e fazer seu cadastro. Isso feito, o usuário é convidado a passar pelo ritual de 

acender a vela clicando em seu pavio. A vela ficará acesa on-line por 7 dias e 

durante esse período vai diminuindo de tamanho. Há a possibilidade de o usuário 

avisar a um amigo que acendeu uma vela; basta inserir o e-mail do amigo em um 

cadastro que uma mensagem de aviso seguirá para o endereço eletrônico fornecido. 

Mas há também a opção de escrever uma mensagem pessoal. 

 

Figura 3 – Acenda Sua Vela 

 

 

Fonte: http://www.velavirtual.com.br/asc/ 
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Um dia antes de a vela se apagar, o usuário recebe uma mensagem 

incentivando-o a que tenha fé e convidando-o a acender outra vela. Segue a 

mensagem recebida90: 

 

Carla Valéria Feitosa, 
 

Sua vela já está acesa há 7 dias no site www.velavirtual.com.br e amanhã 
ela se apagará. 
Tenha fé, pois Nosso Senhor prometeu grandes graças a todos que se 
dedicarem ao Seu Coração. 
Veja ainda como você pode demonstrar seu amor a Ele e suplicar pelas 
graças que precisa: 
* Acenda aqui outra vela por mais 7 dias; 
* Receba um acesso grátis, por e-mail, para escrever seus pedidos 
na Missa dos Amigos do Coração de Jesus, ligando para: 0800 774 7557 
(ou 5083 3003 para São Paulo). 
* Peça aqui orações para seus amigos e familiares. 
Confie e Nosso Senhor Jesus Cristo lhe ouvirá. 
Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus 
www.aascj.org.br  

 

Com a mensagem recebida, conclui-se que há uma preocupação por parte da 

Associação em lembrar que a vela se apagará no dia seguinte, que o usuário tenha 

fé nas promessas feitas por Deus e que ele pode acender uma outra vela por mais 7 

dias. 

A seguir, o testemunho de  J.91, retirado do site Associação Apostólica do 

Sagrado Coração de Jesus, que reafirma a tese de que a vela virtual pode produzir e 

alimentar a fé. 

 
Quero agradecer ao Sagrado Coração de Jesus por ter tirado o mal estar da 
minha cabeça !!! Estava sentindo uma dor de cabeça muita estranha então 
entrei no site do Apostolado Sagrado Coração de Jesus, acendi uma vela 
virtual pedindo ao Sagrado Coração de Jesus tirar aquela dor e no dia 
seguinte estava me sentindo melhor, no terceiro dia não sentia mais dor 
nenhuma. Só tenho a agradecer obrigada Sagrado Coração de Jesus !!! 

 

Bachelard (1989, p.20) comenta que “a chama isolada é testemunho de uma 

solidão, solidão essa que une a chama e o sonhador. Graças à chama, a solidão do 

sonhador não é mais a solidão do vazio. A solidão, graças à pequena luz, tornou-se 

concreta.” 

                                                 
90 ASSOCIAÇÃO APOSTOLADO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. Carla Valéria Feitosa, antes 
que sua vela se apague. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
carlavaleria.feitosa@ig.com.br 15 ago. 2013. 
91 J. Graças Alcançadas. São Paulo, 2014. Disponível em:< http://www.aascj.org.br/home/gracas-
alcancadas/comment-page-9/#comments>. Acesso em: 11 abr. 2014. 
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3.2.2 O Terço 

 

Padre Aberio Christe92 explica a origem do terço remetendo à Maria, mãe de 

Jesus, como uma flor universal e merecedora de receber orações, como se fossem 

rosas. O terço significa uma das três partes do rosário (ramalhete de rosas/oração 

católica em homenagem à Maria); cada terço compreende os mistérios da vida de 

Jesus e Maria, cada mistério faz lembrar um episódio da história da salvação, a 

saber93:  

 
Mistérios da Alegria (ou Gozosos – Anunciação do Anjo até o encontro do 
menino Jesus no Templo), Mistérios da Luz (ou Luminosos – Batismo de 
Jesus até a Instituição da Eucaristia), Mistérios da Dor (ou Dolorosos – 
Agonia de Jesus no horto até sua crucificação) e Mistérios da Glória (ou 
Gloriosos – Ressurreição de Jesus até a coroação de Nossa Senhora).  

 

Pe. Christe expõe ainda que os Mistérios Luminosos foram acrescidos pelo 

Papa João Paulo II em 2002 inspirados na vida pública de Jesus. A oração teve 

início no século IX como alternativa à Liturgia das Horas, que compreendia a 

recitação dos 150 salmos bíblicos. Aqueles que tinham dificuldade com o latim 

poderiam substituir os salmos por 150 orações do Pai Nosso. Para fazer a contagem 

das orações, utilizavam pedrinhas, substituídas por cordinhas e 150 nós; mais tarde, 

colocaram em uma cordinha 150 pedacinhos de madeira e a dividiram em 3, 

nascendo, assim, o terço. Com o passar dos anos, a oração da Ave Maria foi 

introduzida ao terço, até que em 1365, a cada 10 orações da Ave Maria deveria ser 

rezado 1 Pai Nosso. Em 1470, pensamentos a cada Ave Maria foram introduzidos, e, 

em 1700, São Luis Grignon de Monfort incorporou meditações que deveriam ser 

pronunciadas antes de cada mistério (Figura 4). 

 

 

 

 

 

                                                 
92 CHRISTE, Aberie. Origem do Terço. Natal, S.D. Disponível em: < 
http://www.paroquiasfrancisco.com/2010/06/origem-do-terco.html>. Acesso em: 08 ago. 2013. 
93 PÁGINA ORIENTE. O Santo Rosário. S.L., S.D. Disponível em: < 
http://www.paginaoriente.com/manual.htm>. Acesso em: 08 ago. 2013. 
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Figura 4 – Como Rezar um Terço 

 

 

Fonte: http://www.paginaoriente.com/manual.htm 

 

Segundo Chevalier (1999, p. 790), “o rosário são as fileiras de pérolas num 

fio..., o fio sendo o Atma94, no qual todas as coisas são enfiadas, a saber, todos os 

mundos, todos os estados de manifestação.” 

O site da Rede Vida oferece ao usuário a possibilidade de rezar o terço. Em 

30 dias, há uma média de 12 mil visitas à página do ritual, sendo o 6º conteúdo mais 

visto dentre as possibilidades que o site disponibiliza95. Ao acessar o site, a opção 

Terço Online (sic) é a última do lado esquerdo. Clicando na opção, o usuário é 

direcionado para a página do Terço, onde há um texto explicativo sobre o que é 

Rosário, Terço, Mistérios e Meditação. Logo abaixo, estão listados os Mistérios e os 

dias da semana em que devem ser rezados, a saber: Mistérios Dolorosos (terça e 

sexta-feira), Mistérios Luminosos (quinta-feira), Mistérios Gozosos (segunda e 

sábado) e Mistérios Gloriosos (quarta e domingo).  Ao lado, há a imagem do terço e, 

embaixo, o botão Rezar Agora (Figura 5). 

 

 

 

 

                                                 
94 Palavra em sânscrito, que significa alma ou sopro vital. 
95 JUNIOR, Carlos. Vela / Terço Virtual.[mensagem pessoal].Mensagem recebida por 
carlavaleria.feitosa@ig.com.br em 08 de agosto de 2013. 
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Figura 5 – Terço Online (sic) 

 

 
Fonte: http://www.redevida.com.br/tercoOnline.asp 

 

Selecionando o Mistério, uma gravação com a oração escolhida é ouvida, o 

texto escrito é disponibilizado, e a imagem inferior do terço, com o crucifixo, é 

mostrada. Conforme a progressão das orações, o usuário acompanha a conta 

referente àquela oração através de uma bolinha azul que envolve a conta da vez 

(Figura 6). 

 

Figura 6 – Terço Online (sic) – Ave Maria 

 

 

Fonte: http://www.redevida.com.br/tercoOnline.asp 
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Não há nenhuma música de fundo, a página é bastante simples, com fundo 

branco. Na parte inferior da página, o usuário tem a oportunidade de enviar o terço 

para um amigo. A página é bastante frágil no tocante à concentração que o usuário 

deve dispensar ao ritual que está em desenvolvimento. Além de um banner em 

movimento constante e frenético sobre um creme de massagem no alto da página; 

no lado esquerdo, em letras muito coloridas e chamativas, opções de programas e 

notícias concorrem com o ritual em andamento. Mesmo assim, foram contados 

403.823 visualizações, desde 11 de janeiro de 2011, até a data do e-mail 

supracitado enviado, 08 de agosto de 2013. 

O site do Padre Marcelo Rossi também disponibiliza o ritual do terço virtual. 

Ao acessar o site, músicas cristãs acompanham a navegação. Clicando em Capela 

Virtual e digitando o e-mail, já cadastrado, o usuário tem acesso ao terço virtual e a 

outras possibilidades. A música, que era cantada, neste ponto passa a ser 

instrumental e humming (som de murmúrio). Na verdade, são 6 opções de terços 

(Figura 7): Terço da Misericórdia, Terço de São Miguel, Terço do Anjo da Guarda, 

Terço de Nossa Senhora das Graças, Terço da Libertação e Terço do Espírito 

Santo. 

 

Figura 7 –  Capela Virtual 

 

 
Fonte: http://www.padremarcelorossi.com.br/capela.php 
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Cada opção de terço possui suas peculiaridades. Alguns têm uma música 

inicial; outros, em vez de crucifixo, possuem uma medalha (Figura 8). Mas todos 

oferecem a ambiência necessária ao ato ritualístico, não havendo nenhuma 

propaganda ou link para outras páginas. 

 

Figura 8 – Terço do Espírito Santo 

 

 

Fonte: http://www.padremarcelorossi.com.br/coroaespirito.php 

 

A proliferação dos sites religiosos e a quantidade crescente de acessos a 

esses sites e aos rituais ali disponíveis têm mostrado que a internet propicia mais 

uma opção para aquele que deseja alimentar sua fé ou cumprir os  rituais religiosos. 

Porém Klein (2006, p. 148) demonstra a preocupação de estudiosos e líderes 

religiosos sobre a experiência religiosa on-line tornar-se um mero entretenimento: 

 

Compreender o potencial da mídia eletrônica, investigar a sua validade para 
a pregação da palavra de Deus assim como pesquisar seu melhor uso pelas 
igrejas são preocupações de estudiosos e líderes evangélicos que 
percebem perigos em uma utilização irrefletida dos meios, tais como a 
redução da experiência religiosa a mero entretenimento. 
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Mas Gonelli96, citando Emmanuel Heliades em artigo, defende que professar 

uma fé pela internet não diminui o fervor do fiel: 

 

Atualmente, quase todas as religiões já usam a web para atrair pessoas, 
prometendo graças e oferecendo orações, ajuda ou até acendendo velas 
em rituais virtuais. O fato de exercer qualquer tipo de fé pela internet não 
muda. Não é porque a pessoa não está pessoalmente fazendo uma oração 
que sua fé é menor. A tecnologia chegou para agregar valores. 
 

As manifestações religiosas on-line crescem a cada dia. Velas, terços, 

confissões, peregrinações, distribuições de santinhos, vigílias, macumbas, tudo está 

a um clique.  As novas possibilidades de pregação do evangelho, a rapidez com que 

a mensagem alcança o público desejado, a queda no número de católicos no Brasil, 

dentre outros motivos, levaram a Igreja a procurar novas formas de contato com o 

fiel remanescente, com aqueles que deixaram de ir às missas e principalmente com 

a juventude, conectada 24 horas. Atenta aos novos tempos e ao novo formato da 

comunicação, a Igreja tem alcançado seu objetivo de reencontrar a ovelha perdida, 

achando-a on-line.   

                                                 
96 GONELLI, Cibele. Fenômeno e-religioso conquista adeptos pelo mundo. S.L., 2009.  Disponível 
em:< http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2009/06/02/ult4213u750.jhtm>. Acesso em: 18 dez. 2012. 
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4. O ESPAÇO E O TEMPO SAGRADOS RELIGIOSOS 

 

É interessante notar o que diferentes espaços propiciam a seus visitantes. 

Retornar ao lugar onde se nasceu ou viveu a infância pode trazer à tona sentimentos 

de saudade e nostalgia; o local do castigo ou o “cantinho do pensamento” podem 

suscitar um sorriso ou um mal-estar, dependendo do que se tenha guardado na 

memória.   

Todos têm o seu espaço sagrado, que pode até ser o estádio do seu time do 

coração. 

O espaço sagrado religioso pode ser o altar erigido em um cômodo na casa, a 

capela de um colégio ou de um hospital, a igreja que se frequenta, a esquina onde 

se colocam oferendas, ou um ambiente virtual onde se acompanham as missas, os 

louvores e se realizam rituais religiosos. 

Muitas igrejas hoje estão adequando seus locais de culto à presença das 

câmeras, à luminosidade dos spots, à melhoria da sonorização e a uma maior 

mobilidade do oficiante.  

Da mesma forma, alguns sites também denotam uma preocupação com a 

ambiência do espaço onde o usuário deverá se concentrar para receber a 

mensagem bíblica, ter um momento de contrição, acender uma vela e rezar um 

terço. 

E o que é o tempo? Sobre a sua natureza, há duas posições opostas, 

apresentadas por Elias97: a primeira sustenta que assim como os objetos da 

natureza foram criados, o tempo também o foi, a única diferença é que o tempo não 

é perceptível. Newton foi defensor dessa posição, que começou a declinar no início 

da era moderna. A segunda afirma que “o tempo é uma maneira de captar em 

conjunto os acontecimentos que se assentam numa particularidade da consciência 

humana, (...) da razão ou do espírito humanos e (...) precede qualquer experiência 

humana. Descartes era simpatizante dessa teoria que encontrou respaldo em Kant, 

“que considerava o espaço e o tempo como representando uma síntese a priori.” Em 

outras palavras, tal teoria classifica o tempo “como uma forma inata de experiência 

e, portanto, um dado não modificável da natureza humana”. Tais teorias, apesar de 

                                                 
97 ELIAS, Norbert. Sobre e tempo.  Rio de Janeiro; 1998. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=FCirx10_OnoC&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>. 
Acesso em: 09 Dez. 2013. 
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opostas, apresentam algo em comum: o tempo como um dado natural. A primeira, 

como um dado “objetivo”, independente da realidade humana; e a segunda, como 

representação “subjetiva”, enraizada na natureza humana.  

O homem comum é capaz de ordenar fatos e reconhecer a passagem do 

tempo em segundos, minutos, horas, dias ... séculos. A Literatura, a Física, a 

História, a Religião, entre outros campos, têm-se ocupado do assunto enfocando de 

maneira distinta e peculiar aos seus objetivos. Lewis Carroll98, em O espelho de 

Alice, clássico da literatura infantil, abordou o tema em um diálogo entre Alice e a 

Rainha Branca; em 1915, Albert Einstein99 mostrou, com a Teoria da Relatividade 

Geral, que o tempo está atrelado ao movimento do observador; Fernand Braudel 

desenvolveu conceitos temporais que se tornaram básicos para o estudo da História, 

a saber: o tempo curto, o tempo cíclico e a longa duração. Sobre o tempo curto, 

Braudel (1990, p. 10) comenta que: “No que me respeita, agradar-me-ia encerrá-lo 

(o acontecimento), aprisioná-lo, na curta duração: o acontecimento é explosivo, 

ruidoso ... apenas se vê a sua chama.” Sobre o tempo cíclico: 

 

O historiador dispõe com toda a certeza de um tempo novo, elevado à altura 
de uma explicação, em que a história se pode inscrever, recortando-se, 
segundo pontos de referência inéditos, segundo curvas e a sua própria 
respiração. (BRAUDEL, 1990, p. 13) 

 

 E sobre a longa duração, Braudel (1990, p. 17) se expressa da seguinte 

forma:  

 

Entre os diferentes tempos da história, a longa duração apresentou-se, pois, 
como um personagem embaraçoso, complexo, frequentemente inédito ... 
Equivale a familiarizar-se com um tempo que se tornou mais lento, por 
vezes, até quase ao limite da mobilidade. 
 

 No campo da Religião, desde o seu começo, a contagem do tempo está 

presente, tal fato pode ser exemplificado com a narração da criação do mundo por 

Moisés, no livro de Gênesis 1:1100, quando inicia com: “No princípio”. Expressão 

repetida por João, ao iniciar o livro que leva o seu nome no Novo Testamento: João 

                                                 
98 DAHMEN, Silvio Renato. O que é Tempo? Rio Grande do Sul; S.D. Disponível em: < 
http://www.if.ufrgs.br/~dahmen/tempo_dahmen.pdf>. Acesso em: 05. Nov. 2013. 
99

 MANNRICH, João Paulo. Einstein e o Tempo. Santa Catarina, 2009. Disponível em: < 
http://www.ced.ufsc.br/men5185/trabalhos/60_buracos_cosmicos/EinsteinTempo1.html>. Acesso em: 
05. Nov. 2013. 
100

 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line, S.D. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1 >. 
Acesso em: 06. nov. 2013. 
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1:1101: “No princípio era o Verbo”. Importante salientar que os contos infantis também 

têm seu início com expressão que remonta ao tempo (Era uma vez) imprimindo um 

ar sagrado e fantasioso ao que será contado.  

Objetiva-se neste capítulo oferecer reflexões sobre o espaço e o tempo 

sagrado físico e virtual religioso 

  

4.1 ESPAÇO SAGRADO FÍSICO 

 

O homem religioso cristão entende que no princípio toda a terra era um 

espaço sagrado, visto ser obra das mãos do Deus Criador: “No princípio criou Deus 

o céu e a terra.”102 Com a entrada do pecado na terra, o primeiro casal, Adão e Eva, 

se reconhece em estado de perdição, se esconde de Deus e é expulso do espaço 

sagrado, o paraíso. O ser humano continua a pecar, e a espécie humana seria 

exterminada, ficando ilesa apenas a família de Noé e um macho e uma fêmea de 

cada animal. Para escaparem do dilúvio que Deus enviaria, o Criador mandou Noé 

construir uma arca, onde todos entrariam e ali ficariam até que todos os seres 

viventes da terra fossem aniquilados.  

Ao longo da Bíblia, há diversas alusões ao espaço sagrado. No livro de Êxodo 

3:5103, Deus fala a Moisés: “Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde te 

encontras é uma terra santa.” No episódio das dez pragas do Egito, a décima praga 

dizia respeito à morte dos primogênitos. Mas em toda casa que houvesse sangue 

nos umbrais da porta, o primogênito não morreria104. Conclui-se que os umbrais da 

porta com sangue se tornaram sagrados, os que não tinham a marca com sangue 

eram profanos e, portanto, a praga da morte os alcançaria. No Novo Testamento, o 

monte da transfiguração pode ser tomado por um espaço sagrado, já que ali Jesus 

se transfigurou, suas vestes se tornaram brancas como a neve e apareceram Elias e 

                                                 
101 JOÃO. In: BÍBLIA on line. S.D. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1>. Acesso 
em: 06 nov 2013. 
102 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line. Disponível em:< http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1>. Acesso 
em: 14 ago. 2013. 
103 ÊXODO. In: BÍBLIA on line. Disponível em:< http://www.bibliaonline.com.br/vc/ex/3>. Acesso em: 
14 ago. 2013. 
104 ÊXODO. In: BÍBLIA on line. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/vc/ex/12>. Acesso em: 
14 ago. 2013. 
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Moisés. “E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos 

aqui; e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias.”105.  

Eliade (2010, p.25) ressalta que o espaço para o homem religioso não é um 

espaço qualquer e homogêneo, mas há diferenças significativas entre o espaço 

sagrado e o não sagrado. Logo, constituem-se dois espaços: o sagrado, que existe e 

é real, e o profano, “todo o resto, a extensão informe, que o cerca.” Assim como a 

terra era sem forma e vazia, o espaço não sagrado é amorfo. Fundar um espaço 

sagrado é como fundar o mundo.  Para Eliade (2010, p. 38), o espaço sagrado é 

portador do Cosmos, ou seja, na sua constituição no espaço sagrado é que o 

homem religioso se separa do mundo caótico; na consagração de um espaço, ele se 

torna Cosmos. 

No exemplo de Moisés, citado acima, o próprio Deus informou a Moisés que o 

local onde ele estava era santo, não havia nenhum indício para o mortal Moisés que 

algo de sagrado pairava sobre aquele local.  No segundo exemplo, a mancha de 

sangue sacralizava o local e impedia que o anjo da morte adentrasse e matasse o 

primogênito. O sangue traz com ele a alusão ao sacrifício oferecido a Deus. No 

terceiro exemplo, Pedro estava assombrado com a transfiguração presenciada que 

sugere erguer cabanas para que sua estada ali fosse prolongada. “O homem 

religioso desejava viver o mais perto possível do Centro do Mundo” (ELIADE, 2010, 

p. 43). Wilges (1994, p. 12) faz alusão à terra prometida para comparar com o 

espaço sagrado. T.G.A 106 explica que “a definição do espaço sagrado, além destes 

aspectos da morada primordial, também vai ser o “centro do mundo”, pois o 

verdadeiro mundo encontra-se no meio, no centro.” Essa parece ser uma alusão à 

árvore da vida, que ficava no centro do Paraíso e não podia ser tocada, pois quem o 

fizesse ou comesse do seu fruto ficaria conhecendo o bem e o mal. Era uma árvore 

sagrada. “Ainda hoje, no centro de muitas cidades do interior, está a igreja” 

(WILGES, 1994, p. 13). 

Da mesma forma que o apóstolo Pedro desejava ficar mais tempo usufruindo 

a presença divina na transfiguração, 

 

                                                 
105 MARCOS. In: BÍBLIA on line. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/9>. Acesso 
em: 14 ago. 2013. 
106 T.G.A. Resumo: o sagrado e o profano – a essência das religiões de Mircea Eliade. S.L., S.D. 
Disponível em:< http://www.angelfire.com/nf/fenomenologia/textos/eliadetext1.html>. Acesso em: 15 
ago. 2013. 
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(...) é a vontade do homem religioso de situar-se no próprio coração do real, 
no Centro do Mundo: quer dizer, lá onde o Cosmos veio à existência e 
começou a estender-se para os quatro horizontes, lá onde também existe a 
possibilidade de comunicação com os deuses; numa palavra, lá onde se 
está mais próximo dos deuses. (ELIADE, 2010, p. 60). 
 

Portanto, desejando viver no Centro do Mundo, o homem cria lugares onde 

seu contato com o Criador possa ser possibilitado, onde a presença divina possa ser 

sentida, os rituais possam ser realizados e a comunicação possa ser direta. 

Templos, altares em casa, capelas em hospitais, esquinas de ruas com oferendas 

são exemplos de lugares onde o homem imita o ato criacionista de Deus. O site do 

Colégio Sagrado Coração de Jesus apresenta a sua capela da seguinte maneira107: 

“O Espaço Sagrado – Capela é um lugar especial onde são realizadas celebrações e 

atividades religiosas. O espaço proporciona um ambiente acolhedor, calmo, arejado 

e iluminado, podendo ser visitado diariamente por educandos, educadores, famílias 

e irmãs.” (Figura 9) 

 

Figura 9 – Espaço Sagrado 

 

 

Fonte: http://www.redesagradosul.com.br/uni_inst.php?etp_id=IDSIM&isto_id=358&PoUni=4 

                                                 
107 COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. Ambientes – espaço Sagrado. Curitiba, 2010. 
Disponível em:< http://www.redesagradosul.com.br/uni_inst.php?isto_id=358&PoUni=4>. Acesso em: 
15 ago. 2013. 
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Eliade (2010, p. 61) afirma que: 

 

Assumindo a responsabilidade de “criar” o mundo que decidiu habitar, não 
somente cosmiza o Caos, mas também santifica seu pequeno Cosmos, 
tornando-o semelhante ao mundo dos deuses. A profunda nostalgia do 
homem religioso é habitar um “mundo divino”, ter uma casa semelhante à 
“casa dos deuses”, tal qual foi representada mais tarde nos templos e 
santuários. 

 

Observando os discursos de religiosos em fase de construção de templos, 

percebe-se a preocupação com a “casa de Deus”. A seguir, o texto do Projeto 

Executivo para a construção da Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa108 

em Itaiópolis, SC. 

 

Um anseio da Paróquia começa a se tornar realidade. Neste último mês de 
outubro foi dado o primeiro passo para a realização de um sonho que há 
muito tempo estava na mente de muitos paroquianos: A construção de uma 
nova igreja matriz. 
Vamos lembrar um pouco desta caminhada: Há aproximadamente 5 anos, 
em uma de nossas assembléias Paroquial foi aprovado o plano de se 
construir uma nova igreja matriz. Passou-se, então, a formar um saldo de 
caixa para poder dar frente a este projeto. Ultimamente, com a posse do Pe. 
Donizete, ocorrida no dia 12/05/2009, através de seu estilo entusiasta e 
corajoso e tendo compreendido este anseio da comunidade, foi formada 
uma comissão, especialmente destinada a ajudar o CPC e CAEP nos 
trabalhos de construção. 
Com inicio dos trabalhos e após estudo, se concluiu que o local ideal para 
esta nova igreja ser construída seria aonde atualmente se encontra a casa 
das Irmãs Servas de Maria, isto devido ao tamanho e localização do terreno. 
Após conversas com nosso Bispo Dom Irineu, com a superiora das irmãs, 
Irmã Albina, em comum acordo com as nossas irmãs Tereza e Filomena, 
ficou aprovado aquele local como o sendo aonde será construída a nova 
igreja. Sendo que uma nova casa será construída para as irmãs no mesmo 
local. 
Em setembro último esta comissão fez uma pesquisa para definir qual 
arquiteto seria contratado com o objetivo de criar um projeto de igreja que 
estivesse dentro de nossas realidades cultural, artística, religiosa, histórica 
e, para que o sonho não ficasse apenas um sonho, dentro de nossa 
realidade financeira. Foi então contratada a Irmã Laide, arquiteta com 
escritório em São Paulo e especializada em edificações de igrejas católicas, 
com excelente formação acadêmica e larga experiência em construção de 
igrejas, sendo conhecedora profunda das normas litúrgicas que envolvem 
este tipo de construção. 
Em outubro último, a Paróquia recebeu desta arquiteta um pré-projeto para 
analise. Pe. Donizete convidou toda a comunidade e apresentou no dia 
12/10, juntamente com Irmã Laide, este pré-projeto à comunidade reunida 
no salão paroquial . Nesta ocasião todos os participantes puderam 
conhecer, fazer perguntas e dar sugestões sobre o projeto. 
Em termos históricos, o pré-projeto prevê que a igreja seria construída de 
pedras ou revestida de pedras, pois o nome Itaiópolis é um hibrismo tupi-

                                                 
108 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA. Projeto Executivo. Santa Catarina, 
2010. Disponível em: http://www.paroquiamedalha.com.br/nova-igreja.html#ancora. Acesso em: 11 
mar.2014 
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grego, formado por "ita" (pedra) "i-ó" (molhada) "pólis" (cidade), significando 
"cidade da pedra molhada". A construção de pedra daria um detalhe muito 
bonito à igreja, além de ser um isolante de calor do verão e do frio do 
inverno, reduzindo, ainda, custos de manutenção com pinturas. 
Eu e Minha Família Construiremos a Casa do Senhor!  
Pré-projeto nova Igreja 

 

Segundo Eliade (2010, p. 57): “Por um lado, a igreja é concebida como 

imitação da Jerusalém celeste, e isto desde a antiguidade cristã; por outro, reproduz 

igualmente o Paraíso ou o mundo celeste.” 

 Para o fiel, mesmo que a “imitação da Jerusalém celeste” não seja tão 

grandiosa, o que importa é a presença divina no local separado para culto, é essa 

presença que fará de um simples santuário, junto de uma estrada, um espaço 

sagrado. Deve-se ressaltar ainda que o templo sempre passará por uma grande 

festa de dedicação a Deus (um ritual formal) para efetivamente ser utilizado como 

local sagrado. Alguns rituais formais de consagração citados por Wilges (1994, p. 

13):  

 

Assim, os portugueses tomaram posse do Brasil, em nome de Cristo, 
rezando uma missa. O país foi consagrado. Chegado à lua, o homem fincou 
a bandeira norte-americana, símbolo sagrado de uma nação. E os homens, 
de filhos de deuses, tornaram-se deuses. Terra consagrada é terra 
sacralizada. 

 

Mister se faz citar a importância da porta no entendimento do homem 

religioso.  A Bíblia faz algumas relevantes citações sobre a porta. Algumas delas 

são: em Gênesis 28:17,109 Jacó havia passado a noite dormindo ao relento, com 

uma pedra por travesseiro, e sonhou com uma escada onde anjos de Deus subiam e 

desciam por ela. Deus estava no topo da escada e prometeu Jacó que daria a terra 

em que estava à sua descendência. Jacó, ao acordar do sonho, exclamou: “Quão 

terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus; e esta é a porta 

dos céus!”.  

Em Êxodo 12:23110, também há um episódio que tem na porta a decisão entre 

a morte e a vida: “Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando 

vir o sangue da verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela 

porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir.” 

                                                 
109 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line. Disponível em:< http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/28>. Acesso 
em: 15 ago. 2013. 
110 ÊXODO. In: BÍBLIA on line. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/12>. Acesso 
em: 15 ago. 2013. 
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No Novo Testamento, no livro de Apocalipse 3:20111, Jesus fala: “Eis que 

estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua 

casa, e com ele cearei, e ele comigo.” 

Eliade (2010, p.28) ressalta a não-homogeneidade do espaço, da forma como 

é vivido pelo homem religioso e exemplifica com uma igreja em uma cidade 

moderna:   

 

Para um crente, essa igreja faz parte de um espaço diferente da rua onde 
ela se encontra. A porta que se abre para o interior da igreja significa, de 
fato, uma solução de continuidade. O limiar que separa os dois espaços 
indica ao mesmo tempo a distância entre os dois modos de ser, profano e 
religioso. O limiar é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a fronteira que 
distinguem e opõem dois mundos – e o lugar paradoxal onde esses dois 
mundos se comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo 
profano para o mundo sagrado. 

 

A porta personifica a separação entre os espaços sagrado e profano. Jacó 

estava em um lugar que aparentemente não tinha nada de sagrado. Estava ao 

relento,  dormindo mal acomodado com uma pedra por travesseiro, mas seu sonho e 

a visão de Deus fizeram daquele local a porta para o céu. No segundo exemplo, o 

local escolhido para decidir entre a vida ou a morte foi a porta. Do lado de fora a 

presença do destruidor fazia daquele local um espaço profano, de morte, mas a 

porta da casa manchada com sangue não permitia que houvesse morte do 

primogênito naquela casa. A porta com sangue fazia daquela casa um local sagrado. 

O exemplo do livro de Apocalipse traz uma curiosidade: Jesus não abre a porta, ele 

espera que alguém abra para que ele entre e faça daquele local um espaço sagrado.  

 Félix112apresenta um estudo bíblico sobre a importância das portas. Afirma 

que “as portas físicas são sombras das portas espirituais” e alerta seus fiéis a 

estarem atentos, pois “as portas são lugares de concentração de poderes numa 

verdadeira batalha espiritual de tomada de posse”. Desenvolvendo seu estudo, lista 

as portas que devem ser guardadas e conclui que todos devem guardar as portas 

que Deus lhes conferiu e viver a excelência na terra. 

 Quando a Igreja se sentiu “seduzida” pela mídia televisiva, mudanças foram 

realizadas em alguns santuários para que o espaço sagrado do templo ficasse 

                                                 
111 APOCALIPSE. In: BÍBLIA on line. Disponível em:< http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/3>. 
Acesso em: 15 ago. 2013. 
112 FÉLIX, Edmundo. A importância das portas. Belo Horizonte, S.D. Disponível em:< 
http://www.igrejabatistadotirol.com.br/biblico/ler.asp?cod=9>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
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propício à transmissão na TV. Os pastores americanos Rex Humbard, Jimmy 

Swaggart e Pat Robertson foram os primeiros a aventurar-se na mídia televisiva com 

transmissão dos seus cultos no Brasil, que mais tarde influenciariam as 

transmissões das missas católicas. Klein (2006, p.149) retrata da seguinte maneira: 

 

Seus programas de televisão consistiam basicamente de cultos de forte 
apelo emocional, com ênfase na dramaticidade das pregações, em uma 
performance envolvendo todo o corpo, com movimentos, gestos, 
promovendo uma forma de espetáculo religioso centrado na figura de um 
ídolo de massa. Um traço característico desses cultos eletrônicos era 
justamente a adequação do espetáculo religioso ao espetáculo 
proporcionado pela TV. Todo o espaço era previamente ajustado para o 
posicionamento ideal de câmera, devendo o pastor situar-se fisicamente no 
palco de modo a favorecer o melhor registro visível de seu corpo, 
movimentos e iluminação. 

 

Na década de 1990, R.R. Soares, segundo Klein (2006, p. 163),  movimentou 

milhões de reais para fazer da fé um espetáculo de  imagens. Klein acrescenta que o 

próprio nome do programa, Show da Fé, “sugere que a fé não dever ser vivida no 

âmbito privado, pelo contrário, ela tem que se transformar em imagem, através do 

espetáculo de seus efeitos (bênçãos financeiras e curas), ganhando as telas de TV.” 

O missionário, inspirado por Silvio Santos, conforme o autor, (KLEIN 2006, p.166), 

sabe adequar o que seria um espaço sagrado em espaço midiático: seu tom de voz 

é comedido, sua presença diante das câmeras é apropriada e sua comunicação e 

forma de colocar-se no palco são de um profissional. O fiel que está presente ao 

culto no endereço físico em São Paulo tem a experiência do espaço sagrado in loco, 

mas Klein (2006, p. 167) questiona como é a experiência espacial do telespectador 

que tem o culto reduzido à imagem midiática. Para o autor, essa experiência é 

através de sacrifício: o sacrifício do corpo, “instância primeira e última da experiência 

religiosa, ao perder o seu ‘aqui e agora’” (KLEIN, 2006, p. 169). E sugere que se 

deve reavaliar a necessidade do “aqui e agora” na religião, em virtude da 

interferência dos meios eletrônicos. O autor explica que houve um deslocamento do 

espaço físico do templo para “a bidimensionalidade da imagem televisiva, o mais 

novo reduto de uma experiência religiosa” (KLEIN, 2006, p. 170). 

Klein (2006, p. 170) compartilha com Eliade a imagem do Centro do Mundo 

como o lugar sagrado, explica que os templos e os altares são levantados em 

lugares reconhecidos como Centro do Mundo,  exemplifica com as catedrais e 

igrejas que são erigidas nas cidades em torno das quais se expandem e se 
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questiona sobre o futuro desses templos “diante da onipresença bidimensional das 

imagens midiáticas.” (KLEIN, 2006, p. 170). 

O autor, então, apresenta uma diferença entre o Centro do Mundo para o 

Protestantismo e o Catolicismo. Para aqueles, o Centro do Mundo pode ser a 

palavra de Deus exarada na Bíblia Sagrada, pois garante ao fiel o conforto, a paz, a 

presença divina em qualquer lugar que esteja. Não que tenham eliminado os 

templos como Centro do Mundo, mas esses dividem com a Bíblia esse papel. Para 

os católicos, o simbolismo do templo como Centro do Mundo é muito maior. 

Mas há ainda o questionamento sobre o espaço da televisão produzindo fé 

como Centro do Mundo. A inquietação do autor recai sobre a televisão ser o novo 

Centro ou uma nova religiosidade sem Centro. A resposta está na própria 

localização da TV nas casas, no centro, vinculando o aparelho à escada de Jacó, 

por onde subiam e desciam anjos, com o próprio Deus em seu topo. Não é incomum 

encontrarmos casas com copo de água, fotos ou folhas de papel com pedidos ou 

agradecimentos em cima de um aparelho de televisão. É  

 

(...) uma nova modalidade da experiência religiosa contemporânea, 
permitindo por freqüência das ondas radiodifusoras a realização de milagres 
a distância, conversões e transformações de vida que ocorrem pela 
experiência das imagens da mídia ... Eis os saltos de espaço e tempo que 
se operam no trânsito de R. R. Soares, dividido entre o espaço físico de seu 
templo e o novo Centro do Mundo, a televisão. (KLEIN, 2006, p. 171). 

 

Claro está que o apelo midiático do final do século XX, início do XXI, interfere 

no espaço sagrado do culto. Várias comunidades religiosas deixaram de construir 

igrejas para aproveitarem espaço de cinemas e teatros para realização de cultos. E 

não foi só a aparência externa que mudou (de igreja para cinema), mas o interior do 

local e os movimentos dos padres e pastores também têm-se adaptado aos padrões 

midiáticos. O púlpito, antigamente bastante pesado, feito de madeira maciça, que 

tinha por função apoiar a Bíblia e esconder o corpo do pastor (pois a Bíblia era o 

centro e não o pastor), deu lugar a uma estante de acrílico transparente que chama 

a atenção para si e é própria para a luminosidade dos spots de luz que invadiram os 

lugares de culto. Um site113 de venda de púlpitos anuncia da seguinte forma o seu 

produto:  

 
                                                 
113 OLHAR MODERNO. Como é um púlpito de acrílico. S.L., S.D. Disponível em:< 
http://www.olharmoderno.com/como-e-um-pulpito-de-acrilico/>. Acesso em: 16 ago. 2013. 
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O púlpito de acrílico é muito diferente dos púlpitos de madeira ou de vidro, 
o púlpito de acrílico é transparente, o de madeira não, o de acrílico segura 
a luminosidade que bate nele fazendo com que  ele brilhe de forma muito 
bonita, quando se joga uma luz por baixo do púlpito de acrílico ele tende a 
atrair toda essa luz para ele contornando-o todo. 
 

Os bancos de madeira, onde cabiam 6, 8, 10 pessoas, deram lugar a cadeiras 

ou confortáveis poltronas unitárias em um chão com elevação para que não se perca 

nenhum movimento do espetáculo do culto. O pastor ou padre, que se postava atrás 

do púlpito para dirigir o culto e conduzir o fiel à experiência com Deus, anima a 

plateia, muitas vezes arrancando gargalhadas e aplausos para a piada contada. Os 

cameramen são instruídos a pegarem sempre o melhor ângulo do líder espiritual, 

que, muitas vezes, está maquiado adequando, assim, sua imagem à transmissão 

televisiva. Na plateia, os bancos da frente são reservados aos presbíteros, demais 

pastores, diaconisas (ao corpo eclesiástico), sempre muito bem vestidos, pois são 

alvo das câmeras. À entrada do líder, uma música vibrante e alta é tocada por 

músicos ao vivo, e o auditório se levanta para recepcioná-lo. Durante o ato litúrgico, 

o líder utiliza toda a extensão do palco chamando a atenção para si e dando 

movimento à celebração. Ao final, ao som de outra música vibrante, o líder se retira 

por uma porta privativa, deixando o auditório em êxtase cantando um louvor. Foi-se 

o tempo em que pastores e padres iam à porta do templo despedir-se dos fiéis e 

desejar-lhes uma semana abençoada. Certamente ainda há líderes religiosos que 

mantêm os antigos hábitos e não estão preocupados com novas adequações à 

mídia. 

O novo templo construído pelo Padre Marcelo Rossi, em Santo Amaro, SP, o 

Santuário Mãe de Deus, exemplifica bem esses novos tempos de espaço sagrado. 

De um antigo galpão de fábrica, o padre o transformou em um santuário plenamente 

adaptado às transmissões televisivas e demais plataformas midiáticas.  

O Santuário tem capacidade para 20 mil pessoas114, mais 80 mil na área 

externa, sendo o maior templo católico de São Paulo. O templo não possui torre, 

vitrais, nem imagens em altares. Do lado de fora, há uma cruz com 42 metros de 

altura. A horizontalidade está presente na arquitetura do Santuário, assim como dos 

outros novos templos, por ser mais propício ao olhar mecânico das câmeras de 

televisão (Figura 10). 

 
                                                 
114 PORTAL 670 AM. Padre Marcelo abre em 2 de novembro maior igreja católica de SP. 
Anapólis, 2012. Disponível em: < http://www.portal670.com.br/?p=17999>. Acesso em: 16 ago. 2013. 



 

 

 

75 

 

Figura 10 – Santuário da Mãe de Deus 1 

 

 

Fonte: http://meiradopt.blogspot.com.br/2012/11/padre-marcelo-inaugura-hoje-o-santuario.html 

 

No Santuário, não há bancos, e sim cadeiras; a iluminação é perfeitamente 

adequada aos padrões televisivos; o palco, com 5 metros de altura, fica bem acima 

da plateia para que ninguém perca nenhum dos movimentos do padre; a distância 

entre as cadeiras do público para o palco é bastante segura, evitando, assim, que 

um fiel mais “devoto” burle a segurança e atinja o padre (Figura 11).  

 

Figura 11 – Santuário Mãe de Deus 2 

 

 

Fonte: http://www.leiaja.com/noticias/2013/padre-marcelo-rossi-inaugura-templo-em-interlagos-sp/ 
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Klein (2006, p. 191) exemplifica esses novos tempos também com a figura do 

Padre Marcelo Rossi, “ícone católico dessa ponte criada entre mídia e igreja”. E 

acrescenta: “Não há dúvida de que todo o desenvolvimento da missa sublinha a 

figura do padre, tornando-o além de um instrumento de devoção dos fiéis o próprio 

objeto de devoção.” 

Mas a Igreja não se limitou a invadir a mídia televisiva com seus cultos e 

missas-show. Em tempos de mídia virtual, o sagrado também sacralizou os sites. 

  

4.2 ESPAÇO SAGRADO VIRTUAL 

 

O espaço geográfico sempre teve grande importância no campo religioso. A 

cada invenção tecnológica, as barreiras geográficas diminuem, e a possibilidade de 

se produzir fé a distância aumenta. Foi assim com a invenção da prensa, do rádio, 

da televisão e, ultimamente, com a internet. 

Assim como o espaço físico, o sagrado tem explorado o espaço virtual com 

suas capelas, seus estudos bíblicos e rituais com o objetivo de produzir e alimentar a 

fé. Da mesma forma que instituições educacionais, comerciais e financeiras 

disponibilizaram o acesso virtual ao público, a Igreja também se viu compelida a 

propiciar aos seus fiéis um novo tipo de experiência religiosa: a on-line. Com a 

internet, povos não alcançados pelo evangelho pelos métodos tradicionais de envio 

de missionários podem ter a oportunidade de conhecer uma nova experiência de fé 

através do meio digital.  

Em tempos de religiosidade virtual, mister se faz analisar o funcionamento 

das interações entre aquele que crê e o sistema (o programa utilizado pelo site) para 

a prática e a experiência de fé nos rituais on-line no ambiente digital. O conceito de 

interação comunicacional, de Moisés Sbardelotto115, será a base deste estudo e 

servirá como eixo ao redor do qual circulam três noções facilitadoras para a 

compreensão do fenômeno religioso na internet, a saber: interface, discurso e ritual. 

Os primeiros autores que aplicaram o conceito de interação social às relações 

sociais foram Robert Park e Ernest Burgess. Dá-se o nome de interação social ao 

“processo através do qual as pessoas se relacionam umas com as outras, num 

                                                 
115 SBARDELOTTO, Moisés. Deus em bits e pixels: rituais online e a experiência religiosa em 
tempos de internet. São Leopoldo, 2012. Disponível em: < 
http://anais.est.edu.br/index.php/congresso/article/view/17/29 >. Acesso em: 18 set. 2013. 
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determinado contexto social.” Tal interação é sustentada pelo princípio da 

reciprocidade da ação e é condição primordial para a organização espaço-

temporal.116 

No assunto em questão, o espaço virtual sagrado, a interação acontece entre 

o usuário e a Igreja, o transcendental e/ou um “outro” a quem o usuário faz o seu 

pedido e narra a sua experiência. Importante salientar que interação está sendo 

entendida como ação-entre, ou seja, a construção do sentido religioso é formada por 

ações-entre o usuário e o sistema on-line. Através dessas ações, usuário e sistema 

se agitam, perturbam-se e se inter-relacionam formando associações, ligações, 

combinações, ou seja, comunicam-se. “Portanto, a comunicação se constrói na 

interação, e a interação constrói comunicação, já que a interação sempre é um 

processo comunicacional.” (SBARDELOTTO, 2012). 

Favorecendo a experiência religiosa nas páginas da internet estão três 

categorias: a interface (materialidade gráfica do site), o discurso (textos falados ou 

escritos) e o ritual (práticas do usuário). 

Interface – “é o código simbólico que possibilita a interação fiel-sistema e 

também a superfície de contato simbólico entre fiel-sistema.” (SBARDELOTTO, 

2012). É o “lugar” da interação; o sagrado é codificado por parte do sistema, e o 

usuário decodifica o sagrado. Mas não é uma mera recepção de mensagens, pois 

envolve vários níveis de elementos textuais como o layout e a organização interna 

das informações disponíveis, propiciando possibilidades e limites. O sistema indica 

ao usuário a forma de ler o sagrado e de lidar com ele. 

Discurso – vale ressaltar que discurso não se refere somente à palavra escrita 

ou falada. Foucault117 ressalta que “discurso não é simplesmente o que manifesta 

(ou esconde) o desejo; é também aquilo que é objeto do desejo (...) não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas (...), mas é aquilo pelo qual e com o qual se 

luta”. Dessa forma, todo autor, ao escrever um texto, manifesta o seu discurso 

através das palavras utilizadas e daquelas que não o foram; o seu estilo também 

denota o seu discurso. Ter em mente o público que deseja alcançar parece ser um 

parâmetro para a elaboração de um discurso que alcance o objetivo proposto. É 

                                                 
116 INFOPEDIA. Interação Social. Porto, 2003. Disponível em: < http://www.infopedia.pt/$interaccao-
social;jsessionid=1nU6aUJ40AMjfs6pruNqcQ__>. Acesso em: 18 set. 2013. 
117

 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Paris, 1971. Disponível em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe7FcAK/2520353-michel-foucault-a-ordem-discurso#. Acesso 
em: 12 mar. 2014. 
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importante ter em mente também a faixa etária, a classe social e até a necessidade 

do grupo a fim de que seu texto seja coerente. Um texto longo demais, repetitivo e 

com erros gramaticais dificilmente prenderá a atenção do leitor, ainda mais quando 

há outras opções oferecendo o mesmo produto. Foucault supõe que: “em toda a 

sociedade a produção do discurso é simultaneamente controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos”. No campo 

religioso não é diferente. O discurso sempre teve grande importância para os 

cristãos. O discurso divino exarado na Bíblia sempre primou pela justiça, pelo amor e 

pelo bom uso da palavra. E pela palavra, Deus criou o mundo: “Pela palavra do 

Senhor foram criados os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua 

boca.”(Salmos33:6)118. Pela palavra (o Verbo), Jesus tomou forma humana e habitou 

na terra: 

 

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e 
sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz 
dos mundos. (...) E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua 
glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 
(João 1:1-4, 14)119 

 

Deus manda que, pela palavra, o evangelho seja disseminado:  

 

É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; 
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 
Amém. (Mateus: 28 18-20)120 
 

A Bíblia, livro central da religião cristã, é conhecida como a Palavra de Deus: 

“Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus” (Romanos 10:17)121. 

Portanto, a centralidade e a importância do discurso nesse campo religioso são 

imperiosas. Não poderia ser diferente no ambiente digital. Os sites, objeto de análise 

desta dissertação, têm como finalidade fazer com que o usuário pratique, vivencie e 

                                                 
118 SALMOS. In: BÍBLIA on line. S.D. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/33>. 
Acesso em: 18 set. 2013. 
119 JOÃO. In: BÍBLIA on line. S.D. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1>. Acesso 
em: 18 set. 2013. 
120 MATEUS. In: BÍBLIA on line. S.D. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/28>. 
Acesso em: 18 set. 2013. 
121 ROMANOS. In: BÍBLIA on line. S.D. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/tb/rm/10>. 
Acesso em: 18 set. 2013. 
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experiencie a sua fé no ambiente digital122. E é por meio do discurso que o sentido 

religioso é gerado nos sites em questão. “O texto é a forma mais básica de 

comunicação entre o sistema e o usuário: digita-se algo (...), e o sistema responde 

com determinada reação ou erro, abrindo uma determinada página ou exibindo 

determinada mensagem.” (SBARDELOTTO, 2012). Há, simbolicamente, uma 

conversa entre o sujeito enunciador e o usuário. Dessa forma, não há somente uma 

recepção de conteúdos, mas uma resposta ao discurso lido e compreendido 

caracterizando a interação. 

Ritual – “a palavra Ritual vem do latim Ritualis (...) e significa o conjunto de 

determinadas práticas que devem ser precisamente seguidas em ocasiões 

específicas”123. O ritual está presente de forma marcante nas religiões. Batismo, 

Eucaristia, procissões, velas e terços remetem a cerimônias ritualísticas que ocorrem 

com frequência no mundo católico. Com a utilização do ambiente digital para 

produção da fé, vários rituais, outrora possíveis somente no espaço físico, hoje estão 

acessíveis no mundo virtual. Sbardelotto (2011) ressalta que o ritual da vela, muitas 

vezes com local escondido nas igrejas físicas, ganha visibilidade no espaço virtual; 

acrescenta-se que um dos sites escolhidos para esta reflexão tem por único tema o 

ritual da vela (www.velavirtual.com.br). No espaço sagrado físico, a vela e o terço 

são os mediadores para se chegar a Deus; no ambiente virtual, o usuário precisa 

passar por “camadas” para ter acesso à presença divina: a máquina, o sistema (e 

seus protocolos), a vela ou o terço, o padre ou a comunidade offline que irão 

interceder pelo usuário. “Portanto, nos rituais online (sic) católicos ocorrem 

interações rituais em que um conjunto de ações (do sistema) levam a outras ações 

(do fiel) – e vice-versa.” (SBARDELOTTO, 2011).  

Porém, da mesma forma que o espaço sagrado virtual propicia o contato 

entre aqueles que têm a mesma finalidade, esse espaço pode impedir que o usuário 

tenha acesso a comunnio. A facilidade de acompanhar uma homilia on-line, de se 

confessar virtualmente, de realizar o ritual do terço e da vela no espaço digital pode 

tirar do usuário o desejo de estar no espaço físico de uma igreja em comunhão com 

                                                 
122 SBARDELOTTO, Moisés. E do Verbo se fez bit: uma análise da experiência religiosa na 
internet. Cadernos IHU, São Leopoldo, 2011. Disponível em:< http://www.ihu.unisinos.br/cadernos-
ihu/58317-e-o-verbo-se-fez-bit-uma-analise-da-experiencia-religiosa-na-internet>. Acesso em: 18 set. 
2013. 
123 SPECTRUM. Rituais. S.L., S.D. Disponível em: 
<http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/magia/rituais.htm>. Acesso em: 19 set. 2013. 
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seus irmãos. Fonseca124 cita três razões pelas quais uma pessoa não deve deixar de 

se locomover até uma igreja para prestar culto: somos protegidos, somos edificados 

mutuamente e recebemos uma bênção especial.  

 

(...) é imprescindível para o cristão se fazer presente na igreja para 
adoração ao Criador, pois ali ele recebe uma bênção especial, é 
admoestado e animado espiritualmente. Para além destes importantes 
aspectos, quando assiste um culto pela internet, geralmente sai no meio 
para fazer alguma coisa, ou tem a atenção ligada em um outro ponto. A sua 
capacidade de concentração é mutilada, e a suposta adoração fica 
imperfeita. Acrescento a isso a posição que o internauta assume diante da 
tela, que algumas vezes é deitado. Salvo poucas exceções, o lugar do 
adorador é na igreja. Lembrando que os recursos tecnológicos devem ser 
apenas um meio e nunca um fim. E que não podemos nos contentar com 
migalhas quando Deus quer nos oferecer um banquete! 

 

Miklos  vai  mais  além  quando,  citado por  Lidiane  Barros 125,  afirma  que 

“o deslocamento dos rituais religiosos para o âmbito do ciberespaço implica uma 

alteração dos aspectos tradicionais dos ritos. Em resumo, percebe-se uma mútua 

contaminação, no qual o sagrado é midiatizado e a mídia é sacralizada,” tornando-se 

a terra prometida, na compreensão de Wilges (1994, p. 12). O autor ainda apresenta 

o termo “midiofagia”, que “é a capacidade dos meios técnicos de comunicação em 

devorar os atributos divinos, ou seja, na percepção social, as tecnologias sociais são 

referenciadas como se fossem dotadas de poderes divinos”.126 Para o imaginário 

social, a técnica apresenta-se como se fosse um ser mitológico, possuidor de 

atributos divinos e humanos. 

Esterbauer (2001, p. 134) vê no espaço virtual a possibilidade de ocorrer 

experiências religiosas, visto que “a realidade virtual, torna-se cada vez mais, 

prótese da realidade”, simulando a totalidade perceptível e imaginável do mundo. 

Soma-se a isso, a possibilidade de o ser humano satisfazer seus anseios produzindo 

no espaço virtual o que não está disponível no espaço físico.  

 

                                                 
124 FONSECA, Luís Carlos. Cuidado com a fé virtual – Existe religião virtual? Beira Alta, 2012. 
Disponível em: < http://temasbblicos.blogspot.com.br/2012/02/cuidado-com-fe-virtual-existe-
religiao.html>. Acesso em: 23 set. 2013. 
125 BARROS, Lidiane. Acender vela virtual e acompanhar velórios pela internet: a religião migra 
para o ciberespaço. S.L, 2013. Disponível em: < 
http://conceito.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Acender_vela_virtual_e_velorios_pela_int
ernet_a_religiao_migra_para_o_ciberespaco&id=1453>. Acesso em: 23 set. 2013. 
126 EDITORA IDEIAS & LETRAS. Entrevista com Jorge Miklos autor do livro Ciber-Religião: a 
construção de vínculos religiosos na ciber cultura. S.L, S.D. Disponível em: < 
http://editoraideiaseletras.wordpress.com/2012/10/01/entrevista-com-jorge-miklos-autor-do-livro-ciber-
religiao-a-construcao-de-vinculos-religiosos-na-cibercultura/>. Acesso em: 23 set. 2013. 
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Desse modo, o que é transcendente parece tornar-se produzível em um 
mundo alternativo, e isso segundo um design próprio. Esse campo, que a 
partir de então é aparentemente transcendente, tem relação com o mundo 
vital, mas o excede, pois parece despido de condições básicas de finitude. 
(ESTERBAUER, 2001, p. 135). 

 

Além da transposição da barreira da finitude, segundo o autor, “o sujeito 

digital perde seu corpo à medida que mergulha em realidades virtuais que não 

requerem presença corporal.” (ESTERBAUER, 2001, p.136). Obviamente, é o ser 

humano de corpo presente que entra no mundo digital. Mas uma vez estando no 

ciberespaço, é possível despir-se do corpo, podendo até assumir outras identidades. 

O espaço sagrado físico ou virtual é “aquele colocado à parte, circunscrito, 

dedicado às coisas de Deus, por isso, sagrado”127. É o lugar do encontro, da 

celebração, da produção da fé, de prestar culto a Deus, de reconhecer os erros e 

desculpar-se por eles. Com a queda do número de fiéis nos locais físicos de culto, 

sites com missas, louvores e rituais católicos foram disponibilizados no espaço 

virtual, fazendo com que o local onde a máquina está torne-se um local sagrado 

enquanto o usuário alimenta sua fé no ciberespaço.  

A seguir, o testemunho de M.O.S.128, que atribui ao Sagrado Coração de 

Jesus o milagre na vida do filho. 

 

Sou de Minas Gerais, católica mas a pouco tempo me apeguei ao sagrado 
coração de Jesus. Cadastrei-me no site da associação do SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS e passei a receber E-Mail sobre esta associação. 
(...).No dia 10 de novembro de 2013 meu filho teve um acidente muito 
violento, com 2 motos onde os motoqueiros morreram na hora. Meu filho foi 
jogado com o carro em um buraco de mais ou menos 40 m de profundidade, 
o carro foi para o ferro velho e meu filho saiu sem nem um ferimento. Eu 
acredito que foi um milagre, ele nasceu de novo neste dia. Todos os dias eu 
agradeço ao Sagrado Coração de Jesus por esta graça.Peço ao SCJ que 
liberte meu filho desta lembrança e tire da cabeça dele qualquer sentimento 
de culpa, pois foi uma fatalidade. 

 

Vive-se a época da sacralização do espaço onde o dispositivo midiático está e 

a dessacralização dos templos. O fiel, que deixou de se locomover até um templo 

para alimentar sua fé e praticar os rituais próprios da sua crença, hoje tem a 

sensação de estar em dia com suas obrigações religiosas visitando um site que lhe 

                                                 
127 BARRETO JÚNIOR, Dorival Souza.  O Espaço Sagrado. Montes Claros, S.D. Disponível em: < 
http://www.catedralmoc.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1157&Itemid=129>. 
Acesso em: 23 set. 2013. 
128 MOS. Graças Alcançadas. São Paulo; 2013. Disponível em: 
<http://www.aascj.org.br/home/gracas-alcancadas/comment-page-3/#comments>. Acesso em: 11 abr. 
2014. 
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oferece tais possibilidades. A religião é tida hoje como produtora de representações 

de bens simbólicos midiáticos que criam no usuário a sensação de fazer parte de um 

espaço sagrado ainda que virtual. 

 
4.3 TEMPO SAGRADO FÍSICO 

 

Desde os primórdios, o homem percebeu que havia uma certa ordem cíclica 

em alguns fenômenos da natureza: dia e noite, variação das marés, fases da lua, 

crescimento das colheitas ... o que possibilitou uma incipiente contagem do tempo. 

O Cristianismo contribuiu para o contagem do tempo dividindo a história em 

antes e depois de Cristo. Eliade (2010, p. 66) destaca que “o cristianismo inovou a 

experiência e o conceito do Tempo litúrgico ao afirmar a historicidade da pessoa do 

Cristo”. A própria Bíblia está repleta de alusões, simbólicas ou não, à passagem do 

tempo. Durante o relato da criação do mundo, no livro de Gênesis, o autor utiliza a 

palavra “dia” para dividir o espaço do tempo entre uma criação e outra, a saber: “E 

Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 

primeiro.”129 Há quem alegue que a palavra “dia” nesse texto se refere à era, tal 

entendimento tem por base dois textos bíblicos que afirmam que, para Deus, um dia 

é como mil anos: “Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que 

passou, e como a vigília da noite”130 e “Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que 

um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia”131. 

Assim como o espaço, o tempo para o homem religioso não é homogêneo e 

nem contínuo. Há o tempo sagrado, das festas, e o tempo profano, a duração 

temporal ordinária. O homem pode passar da duração temporal ordinária para o 

tempo sagrado através dos ritos. O tempo sagrado é reversível por natureza “por ser 

um tempo mítico primordial tornado presente” (ELIADE, 2010, p. 63). É o tempo da 

festa religiosa que rememora um evento sagrado acontecido  num passado  mítico;  

a  participação  na  festa  possibilita  a saída  do tempo  ordinário  para o  sagrado. 

“A qualidade do tempo festivo é fundamentalmente diversa da do tempo ordinário: a 

festa representa uma concentração e uma condensação de tempo tais que faz 
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 GÊNESIS. In: BÍBLIA on line, S.D. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1 >. 
Acesso em: 07 nov. 2013 
130 SALMOS. In: BÍBLIA on line, S.D. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/90 >. 
Acesso em: 07 nov. 2013 
131 2ª PEDRO. In: BÍBLIA on line. S.D. Disponível em: < http://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/3>. 
Acesso em: 07 nov. 2013. 
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esquecer o tempo.” (BAUMER, 1975, p.99). Entende-se que o tempo sagrado é 

reversível e não flui, já que “mantém-se sempre igual a si mesmo, não muda nem se 

esgota” (ELIADE, 2010, p. 64). A festa do ano precedente é exatamente igual à festa 

do século passado. Exemplifica-se com o ritual da Eucaristia, que é a consagração 

do pão no Corpo de Cristo e do vinho em seu sangue, os quais renovam mística e 

sacramentalmente o sacrifício de Jesus na cruz. Tal celebração é realizada 

regularmente nos templos cristãos da mesma maneira que é relatado na 1ª Carta do 

apóstolo Paulo aos Coríntios 11:23-28132: 

 

Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; E, tendo dado graças, o 
partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei 
isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou 
o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei 
isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice 
anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer 
este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo 
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim 
coma deste pão e beba deste cálice. 

 

Da mesma forma que no cristianismo, o tempo no hinduísmo é marcado pelas 

festas e momentos de culto: 

 
 
Uma vez que o calendário hindu contém ao mesmo tempo elementos 
astronômicos, astrológicos e religiosos, seria artificial separá-los. Com 
efeito, a utilidade do calendário não está tanto em fixar a data, pois o 
aspecto quantitativo e cronológico do tempo é inteiramente secundário; 
antes, consulta-se o calendário para conhecer os momentos de culto e as 
festas e para saber o tempo propício para este ou aquele empreendimento. 
Toda a vida está regulada de acordo com as leis do tempo “téo-cósmico”. 
(BAUMER, 1975, p. 97) 
 

Wilges (1994, p. 13) ressalta que participar de festas religiosas é uma forma 

de o cristão reencontrar suas origens e o significado maior da vida. “Passada a festa, 

o fiel enfrenta as dificuldades da vida com novo ânimo. Apaga as agruras do 

passado e renova as esperanças”. 

O homem religioso vive nas duas categorias de tempo (sagrado e profano), 

porém para ele, o mais importante é o tempo sagrado, pois é um tempo circular, 

reversível e recuperável, que se reintegra pela linguagem dos ritos. Tal 
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http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/11>. Acesso em: 07 nov. 2013. 



 

 

 

84 

 

comportamento distingue o homem religioso do não-religioso, enfatiza Eliade (2010, 

p. 64): 

 

O primeiro recusa-se a viver unicamente no que, em termos modernos, 
chamamos de presente histórico; esforça-se por voltar a unir-se a um 
Tempo sagrado que, de certo ponto de vista, pode ser equiparado à 
Eternidade. É difícil precisar, em poucas palavras, o que representa o 
Tempo para o homem não-religioso das sociedades modernas. (...) Ora, o 
que se pode constatar relativamente a um homem não-religioso é que 
também ele conhece uma certa descontinuidade e heterogeneidade do 
Tempo. (...) Mas, em relação ao homem religioso, existe uma diferença 
essencial: este último conhece intervalos que são sagrados, que não 
participam da duração temporal que os precede e os sucede, que têm uma 
estrutura totalmente diferente e uma outra origem, pois se trata de um 
tempo primordial, santificado pelos deuses e suscetível de tornar-se 
presente pela festa. 

 

Da mesma forma que o homem religioso deseja viver no Centro do Mundo, 

ele deseja restabelecer o Tempo sagrado, visto que, no seu entendimento, equivale 

a tornar-se contemporâneo dos deuses, ou seja, viver na presença deles, in 

principium (ELIADE, 2010, p. 81). Reconstituir esse tempo é recuperar o Mundo 

forte, recente e puro como o era no ato da criação, tal experiência desencadeia o 

sentimento de se “poder recomeçar periodicamente a vida com o máximo de ‘sorte’” 

(ELIADE, 2010, p. 84). Pode-se exemplificar tal fato com os festejos do Ano Novo. 

Importante citar que em vários idiomas das populações aborígenes da América do 

Norte, a palavra “Mundo” (=Cosmo) também é utilizada no sentido de “Ano”. “Os 

yokut dizem ‘o mundo passou’, para exprimir que ‘um ano se passou” (ELIADE, 

2010, p. 67). Dessa forma, celebrar a chegada do Novo Ano é celebrar o primeiro dia 

da Criação; um “Mundo passou” e outro está iniciando. “A cada Ano Novo reitera-se 

a cosmogonia, recria-se o Mundo e, ao fazê-lo, ‘cria-se’ também o tempo, quer dizer, 

regenera-se o tempo ‘iniciando-se’ de novo” (ELIADE, 2010, p. 92). Ou seja, a virada 

do Ano representa não só a renovação do tempo, mas também do próprio cosmo. 

Essa é a razão por que muitos rituais são praticados na ocasião: peças de roupa 

cujas cores simbolizam a paz, o amor, o dinheiro são meticulosamente escolhidas; 

comidas que, hipoteticamente, trazem longevidade, prosperidade, sorte nos 

negócios são degustadas acompanhadas de pensamento positivo; pular 7 ondas do 

mar ou passar a virada do Ano ajoelhado em uma igreja são rituais presentes na 

vida não só do homem religioso mas daquele que acredita que o Ano Novo é um 
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recomeço e que há um impulso de se fazer algo que traga melhorias para a sua 

vida. 

O homem religioso compreende que sua vida pertence a dois planos 

temporais: “o dos eventos empíricos e passageiros da existência terrestre e o da 

realização da prescrição divina” (GOUREVITCH, 1975, p. 272). Assim sendo, ele 

tem participação na história universal e, deste modo, o destino do mundo e o seu 

próprio destino serão decididos. 

A Igreja tem estado presente na contagem do tempo não só através de suas 

missas e festejos cíclicos. O sino, durante muito tempo, desempenhou tal função. 

Com o crescimento das cidades na Idade Média133, as igrejas começaram a 

utilizar o som dos sinos para informar os fiéis de que a missa estava por começar. 

Com a habitualidade dessa ação, logo os sinos passaram a informar também as 

horas seguindo o sistema latino de contá-las.  

 

O clero estabelecia e orientava todo o fluxo do tempo da sociedade feudal e 
regulava-lhe os ritmos. Todas as tentativas que visassem subtrair o tempo 
de seu controle eram rigorosamente reprimidas: a Igreja proibia trabalhar 
nos dias de guarda (...), decidia a respeito dos alimentos a serem 
consumidos durante este ou aquele período (os jejuns), intervinha, na vida 
sexual, indicando quando era permitido o ato sexual e quando era pecado. 
O controle total exercido sobre o tempo social chegava à submissão do 
homem ao sistema social e ideológico reinante. O tempo do indivíduo não 
era seu tempo individual, não lhe pertencia, mas dependia de uma força 
superior que o dominava. (GOUREVITCH, 1975, p.278) 
 

A partir do século XI, cada vez mais era necessário acompanhar o ritmo das 

horas em função da labuta dos trabalhadores urbanos, e a maneira de lidar com o 

tempo transformou-se.  Era necessária uma medição mais exata do tempo em 

função do controle da produção e das trocas comerciais, fazendo com que o relógio 

mecânico assumisse cada vez mais a função de contar as vinte e quatro horas do 

dia.  

 
O aparecimento dos relógios mecânicos é o resultado muito lógico, e ao 
mesmo tempo, a origem de um novo sentimento do tempo. (...) Inexatos, 
sem ponteiro indicador dos minutos, marcam, no entanto, uma verdadeira 
revolução na percepção do tempo social. (GOUREVITCH, 1975, p. 280) 
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No entendimento de Norbert Elias134, os relógios desempenham a mesma 

função que os fenômenos naturais: “a de meios de orientação para homens 

inseridos numa sucessão de processos sociais e físicos”, como também para 

“harmonizar os comportamentos de uns para com os outros”. 

 

4.4 TEMPO SAGRADO VIRTUAL  

 

A proliferação dos meios eletrônicos, principalmente o rádio e a televisão, 

chamou pra si a responsabilidade de sincronizar o tempo social, o que durante muito 

tempo era determinado pela Igreja através do seu calendário de eventos e do 

badalar regular do sino. Com os meios eletrônicos e sua entrada nos lares, 

programas como O Repórter Esso, veiculado pela Rádio Nacional, informava o povo 

das notícias (em virtude de sua audiência e credibilidade), sincronizava o tempo 

social (já que a família se reunia ao redor do rádio para ouvi-lo) e fazia a 

demarcação temporal (já que ia ao ar religiosamente 4 vezes ao dia entre 28 de 

agosto de 1941 a 31 de dezembro de 1968135). Hoje há uma nova forma de se 

perceber o tempo, com uma nova perspectiva da modernidade, em que não se sai 

de casa sem olhar os e-mails e checar algum site de notícias e, é claro, levar o 

celular para onde quer que se vá. Vive-se novamente o A.C. D.C (antes e depois do 

ciberespaço)136.  

A mídia, por diversas vezes, alterou a relação espaço-temporal. Com a 

chegada da contemporaneidade, vivenciou-se o distanciamento do tempo longo e a 

sensação de tempo real, imediato, a abolição do espaço físico-geográfico. No 

mundo virtual, é possível a superposição de diversas atividades, todas ao mesmo 

                                                 
134 ELIAS, NORBERT. Sobre o tempo.  Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: < 
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3AY2DkQe0j4DYDg&usg=AFQjCNGhWSM7E6MI2OCHvpvc1bgad81_MQ&sig2=ggRRp87CM6RVJdj
44GsbSg>. Acesso em: 08 nov. 2013. 
 
136

 MEIRELLES, Mauro e BOLL, Cíntia Inês. Sobre o tempo que passou: a imersão na paisagem 
cibernética e o surgimento de novas temporalidades e formas de perceber o tempo. Rio Grande 
do Sul, 2001. Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/25159>. Acesso em: 26 nov. 
2013. 



 

 

 

87 

 

tempo: pode-se ouvir uma música, ler uma notícia enquanto um banner pisca na tela 

e um interlocutor responde à pergunta feita em outra aba em um site de 

relacionamento. É um novo conceito de temporalidade sob a égide das tecnologias 

digitais de interação e comunicação. “O tempo real pode inibir a reflexão, o discurso 

bem elaborado e a argumentação. Por outro lado, o clique generalizado permite a 

potência da ação imediata, (...) a participação ativa nos diversos fóruns sociais” 

(LEMOS, 2003, p. 14). 

Klein (2006, p. 147) sugere que um dos motivos que fez a Igreja abraçar a 

mídia como veículo de propagação da fé foi a constatação “do poder ritmizador e 

sincronizador e a tentativa de apropriar-se em alguma medida do tempo da cultura”. 

Como não é mais possível, em muitos locais, ouvir o badalar de sinos pela manhã, 

pode-se acordar ao som da missa do Pe. Marcelo Rossi pela televisão. 

Mas a transmissão dos programas religiosos pelos meios midiáticos trouxe 

um incômodo, exposto por Klein (2006, p. 167): “Qual é o tempo secretado por essa 

nova modalidade de experiência do sagrado a distância?” O autor vai buscar na 

noção de presença (assunto do próximo capítulo desta dissertação) argumentos 

para a sua resposta.  

Os meios eletrônicos, com sua realidade ubiquitária, trouxeram uma nova 

experiência temporal para o dia a dia e o surgimento de uma nova relação mediada. 

E a religião, usuária da mídia, deixou o tempo dos “séculos dos séculos” para o 

imediatismo do tempo midiático. “A possibilidade de viver um espaço e um tempo 

que se desdobra em vários outros coloca em crise a própria dimensão da 

experiência religiosa” (KLEIN, 2006, p. 168). Uma missa gravada e acompanhada 

pelo rádio ou televisão em momento posterior ao seu acontecimento real pode 

causar certo estranhamento àquele que a assiste. Ao ouvir o padre conclamá-lo a 

pegar neste instante seu terço e rezar junto com a congregação ali presente na 

igreja para que seja abençoado, o espectador pode duvidar se a bênção foi somente 

dispensada no momento da missa ao vivo ou se pode se estender ao momento em 

que assiste à missa gravada. Teria o padre o poder de, ao ter seu pedido a Deus 

gravado,  ser atendido a cada momento que tal gravação é disponibilizada na mídia? 

Tornar-se-ia o pedido um tipo de “palavra mágica” que, ao ser pronunciada, libera a 

bênção? 

 



 

 

 

88 

 

É justamente essa plasticidade temporal do videoteipe que condiciona uma 
nova dimensão religiosa e nos propõe questionamentos disparatados. 
Plasticidade ou suspensão do tempo? Aos desdobramentos espaciais, à 
ubiquidade da religiosidade através dos meios eletrônicos e paradoxalmente 
à experiência de seu não lugar, somamos a vivência de um tempo plástico, 
móvel, de um não-tempo do fenômeno religioso, que permite-nos falar 
“neste instante”, mesmo sabendo que ele, de fato, não existe. Assistiríamos, 
portanto, a um retorno à suspensão do tempo das sociedades primevas ou 
das tradições religiosas orientais pela experiência do mito? (KLEIN, 2006, p. 
174) 

 

O autor afirma, então, que se vive uma interferência midiática, já que o 

videoteipe interrompe o fluxo cronológico e possibilita a “revivificação de uma 

memória suspensa na atemporalidade” (KLEIN, 2006, p 174). O estranhamento fica 

ainda mais presente quando se pode assistir à missa inumeráveis vezes, como 

acontece na Internet. O usuário é o detentor do tempo na Internet, ele a tem 

disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. A qualquer momento de sua escolha, 

a missa está disponível on-line para ser assistida e a bênção ser liberada. E é esse o 

ponto positivo de as religiões migrarem para o universo da web: estar disponível 24 

horas por dia com suas missas, louvores, estudos, rituais, confessionários, 

divulgação de eventos. O usuário pode escolher o momento mais propício para 

acender sua vela ou rezar o terço. No meio da madrugada, em um momento de 

angústia ou tristeza infinita, quando não há igrejas abertas ou seria inconveniente 

fazer uma ligação telefônica, uma mensagem de alento via Internet pode ser 

acessada. É claro que um site pseudo-católico pode ter alguém que não seja nem 

religioso para ler e responder as mensagens e as confissões que ali chegarem. É o 

perigo e a dificuldade em se estabelecer relações de confiança em um ambiente 

virtual. 

Virilio137 afirma que o século XXI vive o momento da desconstrução, onde 

serão perdidas todas as referências, “não sabemos mais onde estamos nem no 

espaço nem no tempo”; o autor aponta o problema que é “ser-no-nundo”, ou seja, 

ser em um corpo territorial, já que “em nossa época (...) o essencial se passa no 

vazio”. Quanto à questão da identidade, Santaella138 desconstrói a crença de que só 

                                                 
137 SANTOS, Guilherme Soares dos. Entrevista com o filósofo Paulo Virilio sobre a aceleração do 
tempo. Paris, 2011. Disponível em: < 
https://groups.google.com/forum/#!topic/gtculturadigital/ub2K9jQEFmE>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
138

 SANTAELLA, Lúcia. Sujeito, Subjetividade e Identidade no ciberespaço. São Paulo; 2004. 
Disponível em: < 
http://books.google.com.br/books?id=yzNb9EantGwC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=Santaella,+Lucia.+S
ujeitos,+Subjetividade+e+Identidade&source=bl&ots=4LnkG7ZNO0&sig=QZAUT5c2D9zjrtM5cn6waS
uvUqc&hl=pt-BR&sa=X&ei=ecKlUvyKI6ngsATC-
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existe multiplicidade identitária no ciberespaço; para a autora, a identidade é sempre 

múltipla. 

Mas, afinal, o que é o tempo? Para Elias139,  

 

o tempo é uma instituição cujo caráter varia conforme o estágio de 
desenvolvimento atingido pelas sociedades. O indivíduo ao crescer, 
aprende a interpretar os sinais temporais usados em sua sociedade e a 
orientar sua conduta em função deles. 
 

 A Igreja Católica tem sabido aproveitar essa nova temporalidade e 

espacialidade cibernética. As mãos que outrora seguravam a vela e puxavam as 

contas do terço agora têm no computador a sua extensão. Com um clique, a vela se 

acende e as contas se movimentam ao final de cada oração. Simultaneamente ao 

ato de acender a vela, outras opções são disponibilizadas; da mesma forma 

acontece com o terço. Enquanto as orações são proferidas e as contas se 

movimentam, outras opções estão à disposição do usuário. 

 É a evolução das técnicas microeletrônicas imprimindo nova significância ao 

tempo e ao espaço social.  

                                                                                                                                                         
4JY&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Santaella%2C%20Lucia.%20Sujeitos%2C%20Subjetivida
de%20e%20Identidade&f=false>. Acesso em: 10 Dez. 2013.  
139

 ELIAS, NORBERT. Sobre o tempo.  Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: < 
http://books.google.com.br/books?id=2BQgX_tCwmgC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 05 dez. 2013. 
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5. A RELIGIOSIDADE ON-LINE  

 
A produção da fé através do ambiente digital trouxe uma nova forma de se 

fazer e professar a religião. Objetos sagrados, como o terço e a vela, utilizados em 

momentos ritualísticos em espaços físicos sagrados, podem ser hoje alvo de 

experiências sobre o seu funcionamento ou não no espaço virtual. “As religiões 

tradicionais estão em crise. Não satisfazem mais a nossa religiosidade.” (FLUSSER, 

2002, p. 20). Com isso, novas estratégias de arrebanhamento de fiéis têm sido 

elaboradas e testadas; algumas no ambiente digital e outras no espaço físico. Tem-

se a impressão de que vivemos um momento de ressacralização do mundo, não 

mais com a aura, segundo conceito de Walter Benjamin, nos locais de culto e nos 

objetos religiosos, mas a sacralização do consumo da religião como entretenimento, 

tendo o sagrado se manifestando em estúdios de rádio e TV, na internet e até em 

postos de gasolina, com os padres-caminhoneiros. A visita do Papa Francisco ao 

Brasil, em junho de 2013, inaugurou um novo tempo no que concerne a 

comunicação entre o Pontífice e seu rebanho, como também uma grande 

expectativa de que o cristão que migrou para outra confissão religiosa retorne ao 

Catolicismo. 

Vivenciando a religiosidade em um espaço virtual, desencadeia-se uma 

experiência estética distinta da experiência sentida em locais tradicionais de culto; o 

que origina uma análise sobre os conceitos de abstrato e concreto (FLUSSER, 2002) 

no tocante o ato de acender uma vela virtual e rezar o terço on-line. Cabe ainda um 

estudo sobre o binômio Religiosidade x Realidade, partindo do pressuposto 

flusseriano, de que “real é aquilo no qual acreditamos.” (FLUSSER, 2002, p. 13).  

Gumbrecht (2006) expõe que a experiência estética é algo que não está à 

disposição cotidianamente, ou seja, uma experiência não pode ser estética e ao 

mesmo tempo parte do mundo cotidiano. Mas essa condição não é exclusiva da 

experiência estética, a experiência religiosa também divide essa condição. 

Os elementos constitutivos da religião elencados por Wilges (1994, p. 16) 

servirão como argumento para a reflexão sobre o sentimento de pertença do usuário 

on-line.  

Finalizando o quinto capítulo, será tratado se existe contágio, na conceituação 

de Eric Landowski (2005), na participação de um ritual on-line. É possível um usuário 
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acessar um site onde há velas virtuais acesas e ser contagiado pelo ato de fé ali 

exposto e decidir também acender uma vela virtual?  

 

5.1RESSACRALIZAÇÃO DO MUNDO  

 

  Segundo Flusser (2002, p.13), na introdução ao livro Da Religiosidade: a 

literatura e o senso de realidade, desde o século XV vive-se a busca de uma nova 

religiosidade em virtude da problematização do real (assunto que será explorado 

mais à frente). Essa busca poderá conduzir o homem a professar seitas 

extravagantes ou à militância de partidos políticos como tentativa, consciente ou 

não, de dar novo campo à religiosidade. Eliade (2010, p.19), também na introdução 

de O Sagrado e o Profano, aborda o mesmo assunto afirmando que “o homem 

moderno dessacralizou seu mundo e assumiu uma existência profana.” Mas tal 

existência dessacralizada “conserva ainda traços de uma valorização religiosa do 

mundo.” Albuquerque (2007, p.36) ressalta que os estudiosos da expansão industrial 

e da urbanização brasileira questionaram se a secularização no país também 

cresceria, como demonstravam estudos em outros países. Porém, o que se tem 

visto é que isso ocorreu somente em parte, atingindo apenas algumas camadas 

sociais. 

 O debate sobre a dessacralização e a ressacralização do mundo hodierno 

tem trilhado alguns caminhos. Na visão de Zepeda (2010, p. 129), baseado em 

Comte, Durkheim, Marx e Weber, estudiosos do mundo europeu,   

 

o advento da modernidade traria consigo o deslocamento do centro da vida 
da sociedade para a periferia, assim como transferiria algumas funções 
essenciais que a religião desempenhava nas sociedades tradicionais 
(legitimação, coesão social, sentido, etc) a outras instituições e referências 
simbólicas. Alguns autores inclusive chegaram a pensar que com a 
modernização da sociedade a religião poderia decrescer ou até 
desaparecer.  

 
Porém, a partir do último terço do século XX, tem-se acompanhado “um 

intenso e extenso surgimento de novos movimentos religiosos” colocando à prova as 

teorias da secularização. Convém mencionar algumas características do período 

denominado modernidade (ou pós-modernidade, como preferem alguns), no 

entendimento de Zepeda: visão de mundo descentrada, profana e pluralista; 

individualismo; reflexão que desestabiliza a experiência, as instituições e os 
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conhecimentos gerando uma realidade dinâmica, contraditória, ambígua e precária. 

Tais características desencadeiam uma alteração do papel legitimador e integrador 

da religião na sociedade, o que, no entendimento de alguns teóricos (Comte, Marx), 

implicaria uma sociedade sem religião. Tal visão não era compartilhada por Weber e 

Durkheim, que acreditavam que haveria um “ajuste” da religião aos novos tempos, 

mas seu desaparecimento era bastante improvável. Um dos motivos citados por 

Zepeda para a permanência da religião nos dias atuais foi apresentado por Lilian 

Voyé (1999 apud ZEPEDA, 2010, p.135), quando afirma que as tradições religiosas 

outorgam sentido, identidade e valores para os indivíduos. Em um mundo 

individualista, os movimentos religiosos que têm por base uma intensa carga 

emocional são os que mais proliferam hoje e se adaptam ao novo contexto: 

“carecem de pontos fixos de referência, tradição ou autoridade; apostam mais na 

experimentação do que na crença e são sincréticos por natureza” (ZEPEDA, 2010, 

p. 135). O que se vê é uma coexistência do processo de dessacralização e de 

ressacralização à medida que  

 

mantém-se a emancipação de diversas instituições de tutela religiosa ao 
mesmo tempo em que as crenças e as práticas herdadas coexistem e 
interpenetram-se com novas crenças e movimentos religiosos, pois nem se 
trata de um simples retorno religioso do passado tampouco de uma 
dissolução da secularização (ZEPEDA, 2010, p. 136). 
 

Em um ambiente totalmente globalizado, onde interações ocorrem de maneira 

maciça e intensa, constatam-se “intercâmbios” de práticas, costumes e um 

desvanecimento de uma luta identitária. Como exemplo, os louvores que outrora 

eram cantados somente por evangélicos podem ser ouvidos em igrejas e reuniões 

católicas. O próprio evangélico das denominações históricas (presbiteriana, luterana, 

batista, assembleia de Deus e metodista) acostumado a ouvir a explanação bíblica 

somente dos líderes da sua denominação, hoje é influenciado por interpretações 

outras oriundas do neopentecostalismo disseminadas na mídia. Não foi incomum 

encontrar evangélicos nas missas celebradas nas ruas pelo Papa Francisco, quando 

de sua vinda ao Brasil em 2013, ou prestando homenagem em seu desfile em carro 

aberto. 

Com a modernidade e a nova forma de fazer e viver a religião, observa-se a 

presença do campo religioso em atitudes políticas, esportivas, eventos culturais, 

moda e tendências musicais (PORTELLA, 2006, p. 75). Os capelães em hospitais, 
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escolas, nas forças armadas comprovam a presença da religião em outras 

instituições. A Campanha da Fraternidade, realizada há 50 anos pela Igreja Católica, 

demonstra bem essa presença religiosa no campo social.  

Nascida em 1962, já com o nome de Campanha da Fraternidade, teve sua 

primeira realização na Arquidiocese de Natal (RN), comandada por Dom Eugênio 

Sales. A partir de 1964, começou a ser celebrada em âmbito nacional. Durante 

esses 50 anos, a Campanha teve três fases: de 1964 a 1972, a primeira fase, 

centrada nas questões da igreja; de 1973 a 1984, a segunda fase, abordou de forma 

ampla as questões sociais do Brasil; a partir de 1985, a terceira fase, tem abordado 

as questões sociais mais específicas. Na visão de Portella (2006, p. 75), “a religião 

(...) atravessa os tecidos sociais e vivenciais vários (embora sobre ele não mais 

influa decisivamente). A seguir, alguns exemplos dos temas abordados pela 

Campanha da Fraternidade140: 1966 – Fraternidade / lema: Somos responsáveis uns 

pelos outros; 1967 – Corresponsabilidade / lema: Somos todos iguais, somos todos 

irmãos; 1978 – Fraternidade no mundo do trabalho / lema: Trabalho e justiça para 

todos; 1981 – Saúde e fraternidade / lema: Saúde para todos; 1985 – Fraternidade e 

fome / lema: Pão pra quem tem fome; 2003 – A fraternidade e as pessoas idosas / 

lema: Vida, dignidade e esperança. Mas não é somente a Igreja que tem tomado 

para si questões que outrora figuravam em outros campos; o inverso também tem 

ocorrido. Portella (2006, p. 76) menciona a experiência de um psiquiatra: “Assim, por 

exemplo, um psiquiatra, em uma sessão de terapia, pode, em sua equivalência laica, 

fazer a função de sacerdote e rito de passagem ou purificação dantes relegada às 

instituições explicitamente religiosas.” 

Assim como o psiquiatra, que alivia o emocional enfermo, o médico, que dá 

saúde ao debilitado, e o juiz, que pune o infrator, o homem comum (muitas vezes 

não religioso) tem tomado para si os símbolos religiosos diversificando a sua 

utilização, desafiando a autoridade religiosa, que perdeu o controle sobre seus 

símbolos. 

Crucifixos, versos bíblicos, figuras e nomes de personagens bíblicos e santos 

têm-se propagado em vestuários, tatuagens e outros locais pouco ortodoxos. Grifes 

como Dolce & Gabbana e Complexo B e cantores como Madonna têm-se utilizado 
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 Jovens Conectados. Relembre todas as 50 Campanhas da Fraternidade da CNBB. Brasília, 
2013. Disponível em: <http://www.jovensconectados.org.br/relembre-todas-as-50-campanhas-da-
fraternidade-da-cnbb.html>. Acesso em: 10 jan. 2014. 



 

 

 

94 

 

dos símbolos religiosos para chamar atenção da mídia e ousar na atitude e no 

visual. A grife Dolce & Gabbana apresentou uma coleção voltada para os símbolos 

religiosos em seu desfile outono-inverno 2013/2014 (Figura 12). Segundo a 

comentarista de moda Lilian Pacce141:  

 

Dolce & Gabbana mergulha de vez no universo religioso do catolicismo, à 
italiana (ou seja, bem barroco), pro desfile de outono-inverno 2013/14 
apresentado na Semana de Moda de Milão. No começo, afrescos 
bizantinos aparecem literais nos vestidos. Depois entra uma sequência 
mais sóbria de cinzas (tipo “o quão minimal Dolce & Gabbana podem 
ser”), pretos (bem viúva negra), branco (virginal) e vermelho (cor bem 
significativa nos rituais da igreja, inclusive na indumentária ecumênica) – 
e aí volta o clima de afrescos com bastante dourado. 
 

 
Figura 12 – Afrescos bizantinos 
 
 

 

Fonte: http://msn.lilianpacce.com.br/desfile/dolce-gabbana-outono-inverno-201314/ 
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 PACCE, Lilian. Dolce & Gabbana: outono-inverno 2013/14. São Paulo, S.D. Disponível em: < 
http://msn.lilianpacce.com.br/desfile/dolce-gabbana-outono-inverno-201314/>. Acesso em: 11 jan. 
2014. 
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A grife Complexo B142, há  20 anos no mercado carioca, tem por identidade 

visual São Jorge. Beto Neves, dono da marca, atribui às imagens religiosas o 

sucesso da marca: 

 

Ao longo de duas décadas, a marca se consolidou no mercado e se tornou 
conhecida por estampar, nas roupas, acessórios e brindes que produz, 
imagens de orixás e santos católicos, entre eles, São Jorge, o guerreiro, o 
“dono” da identidade visual da Complexo B. “O São Jorge acabou virando 
um ícone, por conta de atitude de luta que ele tem. A partir daí, ele virou 
pop no Rio e junto com ele veio a fé, o acreditar na moda e nas novas 
possibilidades. Depois, veio Iemanjá e todos os outros santos. E a 
macumba se deu”, conta o estilista, devoto fervoroso do santo guerreiro.  
 

A missão da empresa denota bem o pensamento do homem hodierno: um 

ícone religioso tanto pode ser utilizado para trazer proteção como para 

entretenimento: “A marca propõe um estilo que, mais do que vestir, estimula 

proteção e prazer, para fugir do básico. Esse embate contra a mesmice vem 

encarnado na figura do guerreiro São Jorge.” (Loc. cit) 

As tatuagens religiosas também têm ganhado cada vez mais espaços. 

Versículos bíblicos, ou apenas trechos, rostos de Cristo ou de santos, cruzes, mãos 

postas figuram entre os preferidos (Figura 13). O site Mundo das Tatuagens143 

apresenta alguns motivos pelos quais as pessoas decidem tatuar o corpo com 

símbolos religiosos:  

 
Uma das principais razões por trás desta popularidade é que a religião dá 
força e fé às pessoas (...) As tatuagens com orações podem ser uma boa 
opção para quem deseja carregar sempre consigo palavra de fé (...) Esses 
desenhos possuem muitos significados como fé, força, esperança, proteção 
e você pode escolher a tatuagem por apenas um deles ou todos. O 
importante é o que a tatuagem irá representar para você e na sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 COMPLEXO B. Complexo B comemora 20 anos de espírito carioca. Rio de Janeiro, S.D. 
Disponível em: < http://complexob.com.br/index.php/a-marca>. Acesso em: 11 jan. 2014. 
143 MUNDO DAS TATUAGENS. Religiosas. São Paulo, 2013. Disponível em: < 
http://www.mundodastatuagens.com.br/significados/religiosas/>. Acesso em: 11 jan. 2014. 
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Figura 13 – Tatuagem 

 

 

Fonte: http://www.espacojames.com.br/popArtigo.php?id=8373 

 

No mundo da música, os símbolos religiosos também têm sido utilizados com 

finalidades distintas. A cantora Madonna, a mais ousada na arte de chocar os 

religiosos, reacendeu a discussão sobre até que ponto a liberdade de expressão de 

um artista pode se utilizar de símbolos que são sagrados para uma parcela da 

população. O clip “Like a Prayer”, de 1988, apresenta uma jovem, Madonna, 

expressando seu amor, de forma dúbia (devocional e sensual), por Jesus, 

representado por um jovem que a beija na boca e performatiza movimentos 

eróticos144. Madonna dança de forma sensual entre cruzes queimando e incendeia a 

polêmica sobre a autoridade da Igreja com relação aos seus símbolos. Em 2006, na 

The Confessions Tour145, Madonna cantou uma de suas músicas simulando que 

estava crucificada. A indignação aconteceu em diversos locais onde a cantora 

passaria com sua turnê. Em Roma, os católicos ortodoxos pediram a excomunhão 

de Madonna e a proibição do show e, em Moscou, também houve tentativa de 

cancelamento do show e ameaça de sequestro dos filhos da cantora. No término da 

turnê, Madonna comentou a cena da crucificação em seu show: 
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 LAGE, Rafael. Madonna e a  Marcha Vadia de “Like a Prayer”. Rio de Janeiro, 2013. Disponível 
em: < http://www.labcult.uff.br/madonna-e-a-marcha-vadia-de-like-a-prayer/>. Acesso em: 11 jan. 
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145 MADONNA online Brasil. Confessions Tour Madonna. S.L, 2013. Disponível em: < 
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Estou muito grata por meu show ter sido tão bem recebido no mundo inteiro. 
Parece que há várias interpretações equivocadas feitas de meu surgimento 
sobre a cruz, e quero explicar a questão eu mesma, de uma vez por todas. 
Há uma sequência em meu show em que três dançarinos se "confessam" 
ou dividem experiências perturbadoras de suas infâncias que eles tenham 
superado. Minha "confissão" vem logo em seguida e acontece em um 
crucifixo de onde eu desço. O que não é ridicularizar a igreja. Não é nada 
diferente de uma pessoa usar uma cruz no pescoço ou 'assumir a cruz', 
como é dito na Bíblia. Minha performance não é um sacrilégio ou uma 
blasfêmia, e sim o meu apelo ao público para encorajar o ser humano a 
ajudar uns aos outros e a ver o mundo como um todo unificado. Acredito 
sinceramente que, se Jesus estivesse vivo hoje, estaria fazendo a mesma 
coisa. Meu intuito é chamar atenção para os milhões de crianças na África 
que estão morrendo todos os dias, ou vivendo sem cuidados, sem remédios 
e sem esperança. Eu estou pedindo às pessoas que abram seus corações e 
mentes para que se envolvam do jeito que elas puderem. A música termina 
com uma passagem da Bíblia: 'Eu tinha fome e você me alimentou. Eu 
estava nu e você me deu o que vestir. Eu estava doente e você cuidou de 
mim. E Deus respondeu: 'O que quer que você tenha feito pelos últimos dos 
meus irmãos... Você fez para mim. Por favor, não julgue antes de ver o meu 
show. MADONNA 

 

Em 08 de janeiro de 2014146, Clara Aguilar, escolhida para participar do 

programa televisivo Big Brother Brasil 14, provocou a reação da Igreja Católica ao 

postar foto sua vestida como Santa Clara e os seios de fora (Clara é atriz de filme 

pornô). O presidente da Associação Tarde com Maria tentou proibir a veiculação da 

imagem pela internet, mas sem sucesso. O presidente disse ainda: 

 

Isso é deplorável. O que essa senhora fez não é apenas uma afronta aos 
católicos. Um judeu, um muçulmano, qualquer pessoa com um mínimo de 
caráter vê que isso é uma afronta a religião de alguém e não vai concordar. 
Qual é o atributo que ela tem, seja moral ou intelectual, que poderia dar a 
ela projeção sem essa polêmica que ela está provocando? De que jeito ela 
iria aparecer no "BBB"? Medíocre é a palavra certa para descrevê-la (...) É 
uma falta de respeito, falta de amor a Deus, de ter o que mostrar, aí mostra 
um peito que nem dela deve ser, deve ser de silicone. Se as pessoas não 
se escandalizam com isso, que além de pornográfico é um vilipêndio de 
uma imagem sacra, vão se escandalizar com o quê? 

 

Com esperança de inaugurar um novo período no catolicismo brasileiro, quiçá 

mundial, o Papa Francisco foi à cidade do Rio de Janeiro participar da XXVIII 

Jornada Mundial da Juventude entre os dias 23 a 28 de julho de 2013. A ideia das 
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Jornadas nasceu em 1984147, quando mais de 300 mil jovens atenderam ao convite 

do então Papa João Paulo II para a celebração do Domingo de Ramos com a via 

sacra no Coliseu seguida da missa na Praça São Pedro. Sendo o ano seguinte o 

Ano Internacional da Juventude, o Vaticano entendeu que seria profícuo um novo 

encontro dos jovens com o Papa em Roma. Após reunir mais de 250 mil jovens, 

semanas mais tarde João Paulo II anunciava que as Jornadas passariam a ocorrer 

periodicamente e que os jovens estavam diante de uma árdua e fascinante missão: 

“a de mudar os mecanismos fundamentais que fomentam o egoísmo e a opressão 

nas relações entre os Estados e de assentar novas estruturas orientadas à verdade, 

à solidariedade e à paz.”(Loc. cit.) 

Durante séculos a Igreja Católica se manteve no topo em número de fiéis e 

inabalável com seus conceitos e suas práticas. Porém, nos últimos anos, tem visto o 

seu rebanho diminuir e migrar para as denominações evangélicas. Uma pesquisa 

recente realizada com jovens entre 16 a 24 anos esclarece os motivos da ausência 

da juventude nos rincões católicos:  

 

A desconexão entre o que prega a Igreja e o que querem e no que 
acreditam os jovens de hoje. Só para dar uma ideia, 68% disseram aprovar 
o divórcio, 88% se manifestaram a favor da pílula anticoncepcional e 97%, 
do uso de preservativos, opiniões que vão justamente na contramão do 
Vaticano. (...) E não faltaram críticas às missas maçantes, aos religiosos de 
pendor tradicional e à falta de uma fresta para o diálogo. (BORGES e 
LOPES, 2013, p.83) 

 

Com vistas a uma mudança no quadro interno e externo da Igreja, foi 

escolhido um Papa latino “admirado pela simplicidade, de jeito também simpático e 

caloroso e preocupações concretas: no Vaticano, quer pôr os burocratas no eixo; 

fora de lá, quer resgatar valores espirituais e estancar a evasão de fiéis” (Loc. cit). E 

certamente, trazer de volta a juventude e dar-lhe a missão de pregar o evangelho é 

um dos objetivos da Igreja neste início de século. E para corroborar a missão, o 

pontífice escreveu de próprio punho as mensagens que seriam proferidas no Rio de 

Janeiro e escolheu a texto da Grande Comissão para lema da Jornada: “Ide e fazei 

discípulos entre as nações”. Além das mensagens à juventude, Francisco também 

preparou alguns tópicos que deveriam ser discutidos com o clero no Brasil, entre 

eles orientações como: “necessidade de as igrejas serem mais receptivas aos fiéis, 
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principalmente aos jovens (...), adequação dos horários da missa às necessidades 

dos fiéis (...), e receber bem as pessoas que não se encaixam nos sacramentos” 

(LOPES, 2013 pp.77, 78, 79). Além disso, Francisco quer dar o exemplo alterando e 

acrescentando vários pontos na agenda herdada pelo Papa Bento XVI para a 

viagem ao Rio de Janeiro, e as mudanças começam pelo tamanho do seu staff: 

metade do que acompanhou João Paulo II e 20% menor do que veio com Bento XVI; 

Francisco deseja diminuir o tempo em gabinetes e ter um maior contato com o povo 

(BORGES e LOPES, 2013, p. 85). Tamanho esforço reforça a tese de que o Brasil é 

visto como um laboratório para reverter o declínio do catolicismo. 

Prova disso é que esse foi o título dado à matéria veiculada no Jornal The 

New York Times em 14 de fevereiro de 2013 (A Laboratory for Revitalizing 

Catholicism) após a renúncia do Papa Bento XVI.148 Replicada na Revista Veja149, a 

reportagem salienta o esforço que o novo Papa terá que fazer para manter o Brasil 

com o status de maior população de católicos no mundo. Disputando com os 

Estados Unidos a condição de nação com maior número de pentecostais, o Brasil é 

retratado no texto americano como um país com esperança de que a vinda do Papa 

para a JMJ “representasse um novo foco do Vaticano na dupla ameaça da 

competição evangélica e crescimento do secularismo”. A socióloga brasileira com 

especialização em Catolicismo, Silvia Fernandes, entrevistada pelo jornal americano, 

cita a grande divisão que há entre os bispos da Amazônia, preocupados com os 

direitos humanos, o desflorestamento e as questões indígenas, e as lideranças mais 

tradicionais e conservadoras da igreja. O artigo americano finaliza abordando a 

preocupação com o secularismo e a queda no número da taxa de fertilidade no 

Brasil. 

 

Enquanto os evangélicos tornam-se mais poderosos, uma nova mudança 
ameaça igrejas de todos os tipos no Brasil (...): o crescimento do 
secularismo. Andrew Chesnut, especialista em religiões latino-americanas 
na Universidade Virginia Commonwealth, diz que o seguimento que cresce 
mais rapidamente no cenário religioso brasileiro atualmente é o de ateus e 
pessoas não afiliadas a nenhuma igreja, grupo que corresponde a 15% da 
população. (...) Na América Latina, cada vez mais pessoas dizem não ter 
uma afiliação religiosa, fenômeno similar ao verificado na Europa e nos 
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Estados Unidos, mas talvez menos pronunciado, avalia Philip Jenkins, 
professor de história do instituto para estudos da religião na Universidade 
Baylor, entrevistado pelo New York Times. Um sinal desse movimento seria 
a queda nas taxas de fertilidade, “que para a igreja significa menos crianças 
para serem batizadas, menos jovens candidatos a padres e freiras, e 
diminuição dos laços dos pais com a Igreja Católica”. 

 

A passagem do Papa Francisco pelo Brasil fez voltar o entusiasmo e o 

orgulho de ser católico, sentimentos que estavam desvanecidos nas últimas 

décadas. Solange Dourado, dando depoimento à Revista Veja (BORGES e LOPES, 

2013, p.53), declarou: “O carisma de Francisco está fazendo as pessoas terem 

orgulho de estar na Igreja.” Os apelos para evangelização feitos pelo pontífice 

ressoaram no coração da cúpula e dos fiéis. Dom Orani Tempesta150, arcebispo do 

Rio de Janeiro e presidente do Comitê Organizador Local da JMJ RIO 2013, afirmou:  

 

Nós também vamos contigo! Iremos contigo às ruas, às periferias, aos 
excluídos (...) Agora chegou o momento de dizer, Papa Francisco: Envia-
nos! A JMJ nos pede: “sejam missionários!” E nós, com certeza, Santo 
Padre, iremos responder: “Eis-nos aqui, envia-nos!” 
 

Dos 3 milhões de jovens que estavam em Copacabana na JMJ 2013, muitos 

talvez o fizeram realmente esperançosos de verem novos rumos para a Igreja 

Católica, corroborando, assim, a teoria de que vive-se um momento de 

ressurgimento da religião, de ressacralização; outros, por puro entretenimento, para 

encontrar amigos, fazer novas amizades e até dançar o flash mob, engrossando as 

fileiras daqueles que compreendem que o momento atual é de secularização, tendo  

a religião como mais uma opção de entretenimento. 

Entre os que entendem que é possível utilizar o entretenimento como 

estratégia de evangelização está o Professor José Marques de Melo151, pesquisador 

brasileiro que tem-se dedicado à investigação científica sobre Igreja e Meios de 

Comunicação no Brasil. Melo152 tem desenvolvido um trabalho de conscientização 

dos líderes católicos para a necessidade de formação acadêmica dos seminaristas. 

  

                                                 
150 JMJ RIO 2013. “Ide, sem medo, para servir”, disse Papa Francisco na Missa de Envio da JMJ 
Rio 2013.Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: < 
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Todo e qualquer centro de formação eclesial deveria ter uma disciplina 
ligada à comunicação e à mídia. Criar uma mentalidade mais profissional no 
sentido de entender que essas atividades não são improvisadas e, portanto, 
não são voluntárias. 

 
Sobre o entretenimento na religião, Melo acusa a Igreja de preconceito; 

ressalta que a evangelização é algo sério, mas não precisa estar dissociada do 

entretenimento, já que comunicação é basicamente entretenimento e tarefa para 

profissionais religiosos ou não. Afirma ainda que “o mundo moderno é o mundo da 

comunicação e quem não evangeliza através dos meios de comunicação está 

evangelizando pouco e é uma pessoa fora do seu tempo” (MELO, 2001). 

Tem-se observado que a Igreja Católica acolheu os meios de comunicação. 

João Paulo II é conhecido como o papa da comunicação; Bento XVI inovou ao aderir 

o Twitter, e Francisco distribuiu indulgências pelo Twitter. Além disso, esta pesquisa 

trata dos rituais da vela e do terço on-line, práticas realizadas somente em templos 

físicos há algum tempo.  

Utilizando atos de entretenimento visando chamar a atenção das crianças 

para as suas missas, o padre Humberto Alvarez153, do México, decidiu usar batinas 

com super-heróis estampados e benzer os fiéis com pistola plástica. O padre 

argumenta que utiliza o exemplo dos super-heróis porque suas atitudes são de luta e 

esforço para superar as adversidades, sendo assim, bons exemplos para as 

crianças. 

O autor de novelas Walcyr Carrasco incitou o debate sobre a adoração a 

Deus em um culto de mentira ao convidar o cantor gospel Kleber Lucas para 

participar de uma “Santa Ceia” fictícia na novela global “Amor à Vida”.  

A própria presença da religião (ou a ausência dela) ganhou um debate no 

programa televisivo Na Moral154, apresentado pelo jornalista Pedro Bial, em 01 de 

agosto de 2013, com a participação do padre Jordão, do babalorixá Ivanir dos 

Santos, do presidente da maior associação de ateus do Brasil, Daniel Sotto-Mayor e 

do pastor evangélico Silas Malafaia. Sob o tema Estado Laico, os convidados 

entretiveram o público com seus posicionamentos e convicções. 
                                                 
153 CHAGAS, Tiago. Padre usa batinas de super-heróis e pistola de brinquedo para jogar água 
benta em crianças durante missa. S.L, 2013. Disponível em: < 
http://noticias.gospelmais.com.br/padre-pistola-brinquedo-agua-benta-criancas-missa-50334.html>. 
Acesso em: 15 jan. 2014. 
154 GSHOW. Sobre debate de religiosos, Bial comenta: “Nunca vi algo tão transparente”, 
assista. S.L., 2013. Disponível em: < http://gshow.globo.com/programas/na-moral/por-tras-das-
cameras/noticia/2013/08/sobre-debate-de-religiosos-bial-comenta-nunca-vi-algo-tao-transparente-
assista.html>. Acesso em: 15 jan. 2014. 
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Em 1989155, o carnavalesco Joãosinho Trinta teve um de seus carros 

alegóricos censurado a pedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A alegoria trazia 

uma referência à imagem do Cristo Redentor retratada como mendigo, fazendo parte 

do desfile da escola de samba Beija-Flor. 

A utilização das palavras religião e entretenimento juntas não tem sido vista 

apenas na prática, como nos exemplos supracitados, mas congressos e autores de 

renome têm-se debruçado sobre o tema. Exemplo disso foi a VIII Eclesiocom – 

Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial, promovida pela Cátedra Unesco de 

comunicação da Universidade Metodista de São Paulo – que teve por tema “Religião 

como entretenimento no cenário da midiatização”. De acordo com Neal Gabler 

(1999, p.25 apud GALINDO156), o termo entretenimento origina-se: 

 

Com toda certeza vem de inter (entre) e tenere (ter). Em inglês a evolução 
da palavra entertainment levou-a a significar tanto uma forma de servidão 
quanto o fornecimento de apoio ou sustento, a maneira de tratar alguém, 
uma forma de ocupar o tempo, receber ou aceitar algo, dar hospitalidade a 
uma pessoa, bem como a definição mais familiar: `aquilo que diverte com 
distração ou recreação´ e `um espetáculo público ou mostra destinada a 
interessar ou divertir´. 

 

Hoje o entretenimento está ligado a qualquer área, contanto que propicie 

diversão e prazer. E o campo religioso está inserido. A fim de fidelizar o 

“consumidor”, algumas igrejas têm-se valido do entretenimento. Mensagens sobre a 

morada final do ser humano: céu e inferno foram substituídas pela você merece ter 

sua casa própria hoje. Cânticos com melodia e ritmo que remetiam à adoração a 

Deus e à reflexão sobre a situação pecaminosa em que vive o homem deram lugar 

ao ritmo funk, hip-hop e ao homocentrismo. Atividades como o festival Promessas, 

promovido pela Rede Globo de televisão; o flash mob, que movimentou mais de 3 

milhões de pessoas nas areias de Copacabana (junho/2013); as viagens à Terra 

Santa, promovidas por pastores/agências de turismo; livros com temas religiosos, 

avidamente publicados por editoras não religiosas, ilustram que assuntos outrora 

ligados somente à religião hoje despertam interesse de instituições seculares, cujo 
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propósito em divulgar as boas-novas do evangelho fica nitidamente em segundo 

plano (se ficar). “A religião hoje é um produto ou serviço a ser consumido” 

(GALINDO, 2013) tendo o entretenimento sacralizado o que antes era profano. 

Segundo Brenda Carranza, concluindo a apresentação de seu artigo no VIII 

Eclesiocom: “A partir da pentecostalização o cristianismo encontra-se referido aos 

moldes da cultura do consumo-entretenimento; não significa que todos os cristãos 

comunguem com essa cultura e/ou adiram a ela”, ou seja, quem quiser 

entretenimento encontrará puro divertimento no ambiente físico ou digital e a 

experiência de viver em um mundo dessacralizado, quem quiser praticar adoração e 

enlevo espiritual também o encontrará experimentando novas formas de sacralidade. 

 

5.2 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

 

A História da Filosofia tem-se ocupado em estudar o belo e a beleza ao longo 

dos tempos. Platão questionou o que é belo, atrelando o conceito à sua visão de 

mundo. O filósofo divide o universo em mundo em ruínas e mundo em formas. O 

primeiro é o mundo de transformações e mudanças, o mundo da decadência, aquele 

que está diante dos olhos. O segundo é o mundo das ideias puras, do imutável, do 

autêntico, da eternidade, o mundo onde a verdade, a beleza e o bem são essências 

superiores e servem de modelo às coisas do mundo sensível, que é mutável e 

imperfeito. Para Platão, através da beleza, que é a ideia visível, o mundo das ideias 

é alcançado e por meio dela chega-se à verdade. Importante salientar que a arte, 

para Platão, refere-se a um saber-fazer, é uma ação técnica que abrange áreas, tais 

como a retórica, a política, a poesia ..., é uma cópia da natureza, do mundo sensível, 

que afasta o homem da beleza que existe no mundo das ideias. No entendimento de 

Platão157: 

 

Se um artesão faz uma cadeira, esta só pôde ser feita a partir de uma ideia 
universal de cadeira. De certo modo, o artesão imita uma ideia que 
preexiste a cadeira feita por ele. Não foi ele que produziu a ideia da cadeira, 
mas apenas tentou aproximar-se dessa ideia. Todavia, uma vez concluída a 
sua obra, esta não é perfeita como a ideia que a gerou, ela “participa” em 
algum grau da perfeição da cadeira real (ideal), tendo em vista que a teve 
como modelo. Ora, o escultor, o pintor, o poeta, são como artífices, pois 
também produzem objetos, mas, diferentemente daqueles, o fazem por um 
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processo de imitação da imitação, pois têm como modelos não as 
essências, mas coisas produzidas pelos homens. 

 

Com a decadência da sociedade ateniense, Platão cria em sua obra 

República uma sociedade justa e ideal onde os artistas são expulsos158. No 

pensamento platônico, o fruto do trabalho de um artesão é uma imitação da 

realidade (mimese), já que seu trabalho é oriundo de uma ideia; o fruto do trabalho 

de um escultor, de um poeta ou de um pintor é uma imitação da imitação da 

realidade. Em Banquete, Platão assinala três tipos de beleza (SANTAELLA e 

ARANTES, 2008, p. 23): o belo estético (o que é agradável à visão e à audição), o 

belo moral (que estimula qualidades boas da alma) e o belo intelectual (o verdadeiro 

belo, que reina soberano no mundo das ideias, o belo inteligível). 

Aristóteles, discípulo de Platão, ao contrário do seu mestre, entende a arte 

como uma criação humana, uma imitação da natureza; o belo é concebido a partir 

de uma realidade sensível não separado do homem. Contudo, Aristóteles distingue a  

beleza da arte, salientando que: “Muitas vezes a fealdade, o estranho ou o 

surpreendente converte-se no principal objectivo da criação artística” 159 No 

pensamento aristotélico, o belo deixa de ser algo abstrato para tornar-se concreto 

com possibilidade de evolução, dando, assim, o primeiro passo para trazer o belo 

para a esfera do mundo, rompendo com a ideia de perfeição. 

Na Idade Média, uma nova concepção de beleza foi difundida com o 

Cristianismo. A ideia de Deus era atrelada à beleza, ao bem e à verdade, sendo a 

beleza do mundo um mero reflexo da suprema beleza de Deus. No Renascimento, 

os artistas alçam a posição de verdadeiros criadores, iniciando uma concepção 

elitista da obra de arte, sendo esta criada somente para deleite estético dos 

apreciadores e não mais para outros fins. Entre os novos conceitos, destacam-se:  

 

A) Difusão de concepções relativistas sobre a beleza. O belo deixa de ser 
visto como algo em si, para ser encarado como algo que varia de país 
para país ou conforme o estatuto social dos indivíduos. Surge o 
conceito de “gosto”. B) Difusão de uma concepção misteriosa da beleza, 
ligada à simbologia das formas geométricas e aos números, inspirada 
no pitagorismo e no neoplatonismo. C) Difusão de uma interpretação 
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normativa da estética aristotélica. Estabelecem-se regras e padrões 
fixos para a produção e a apreciação da arte. (FONTES, S.D) 

 
Em 1750, Baumgarten funda a estética como uma disciplina filosófica, com 

objeto próprio, delimitável e que visa à perfeição do conhecimento sensitivo 

(PARRET, 1997, p. 183). Mister se faz ressaltar que a raiz etimológica do termo 

estética vem da palavra grega aisthésis, que é relacionada a tudo que é oriundo do 

contato que se tem com o mundo exterior e com todas as sensações decorrentes 

desse contato, ou seja, são as sensações físicas que são acionadas ao entrarem em 

contato com um objeto, que faz parte do “mundo sensível”. Com Baumgarten, 

contestou-se a generalidade da noção de conhecimento ancorada na natureza e 

elevou-se a arte desvinculando a beleza de qualquer ligação com os sentidos 160. No 

Tratado de estética, Baumgarten escreve que: 

 

o juízo estético é um judicium sensitivum, também chamado de juízo “de 
gosto”(...) O elo entre o juízo de (bom) gosto e a sensibilidade (aisthésis), 
que Baumgarten expõe, está profundamente arraigada na tradição 
aristotélica (PARRET, 1997, p.193). 
 

Em 1790, na Crítica à Faculdade de Julgar, Immanuel Kant analisa o aspecto 

sensível da humanidade do homem; “a princípio em relação à questão da estética, 

ou seja, em primeiro lugar, em questão da definição e dos critérios da beleza” 

(FERRY, 2009, p.131). Até o Renascimento, a ideia de uma experiência estética 

estava atrelada ao objeto, Kant analisa a estética enquanto relação com o mundo 

mediada pelo corpo.  

A experiência estética kantiana só é possível se houver uma atitude 

desinteressada, ou seja, uma atitude estética. Tal atitude é caracterizada pela 

ausência de utilidade do objeto observado, a saber, o objeto (natural ou artístico) 

não deve ser visto como alvo de proveito para o seu observador. Também é 

característica da atitude estética a ausência de vontade de adquirir ou ampliar 

conhecimentos. Se um observador contempla um objeto com o intuito de consolidar 

seus conhecimentos, tal atitude não pode ser considerada estética na visão de Kant. 

A contemplação de um objeto somente por reconhecer nele valor moral também não 

caracteriza atitude estética. Um objeto deve ser contemplado por si mesmo, não 
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atrelado aos conceitos e princípios morais do observador. É uma atitude 

contemplativa, desinteressada, livre de convicções morais e ideológicas.  

 

Com efeito, todo o mobiliário (o trabalho do marceneiro e outras coisas 
semelhantes para o uso) pode ser além disso computado, porque a 
conformidade do produto a um certo uso constitui o essencial de uma obra 
de construção; contrariamente, uma simples obra de figuração, que é feita 
apenas para ser olhada e deve aprazer por si própria, enquanto 
apresentação corporal, é simples imitação da natureza, todavia atendendo a 
idéias  estéticas, quando então a verdade dos sentidos não pode ir tão 
longe, ao ponto de deixar de aparecer como arte e produto do arbítrio. 
(KANT, 2009, p. 168) 

 

Segundo Kant, a experiência estética é fruto do juízo estético (ou juízo do 

gosto), pois tal juízo é a tradução de um sentimento vivenciado quando se depara 

com um objeto artístico ou natural. O filósofo chama de Juízo Reflexionante ao 

sentimento que nasce no observador ao contemplar um objeto. O sentimento da 

beleza tem início com a experiência do objeto, mas não é oriundo dele. Dessa forma, 

o juízo estético é reflexionante, pois descreve o sentimento do observador; ressalta-

se que, para Kant, a beleza não está no objeto, não é uma propriedade do objeto, 

mas é um sentimento experienciado no interior do observador. Tal sentimento é 

verbalizado enunciando-se que “tal objeto é belo”. Ao exprimir o ocorrido na 

experiência estética, o juízo estético explicita uma satisfação pura e desinteressada, 

razão pela qual, para o filósofo, é bem diferente enunciar que um objeto é belo e que 

um objeto é agradável ou bom. 

 

O agradável é algo que desperta os nossos apetites e desejos: é desejável 
por ser a promessa de um eventual prazer sensorial. O agradável está 
ligado ao nosso corpo, quer às suas necessidades, quer aos seus desejos. 
É por ser desejável ou apetecível que uma coisa é agradável. (...) O bom ou 
moralmente valioso está também ligado à faculdade de desejar, embora a 
satisfação decorrente da sua eventual realização seja, não sensível, mas 
racional. O que julgamos moralmente valioso (uma acção, uma decisão) é 
avaliado como tal porque está em conformidade com determinados valores 
morais, isto é, com o que deveria ser sempre feito e muitas vezes não o é. 
161 
 

 Partindo do pressuposto de que o juízo estético é puro e desinteressado, Kant 

o conceitua como subjetivamente universal. O filósofo não admite que frases como: 

“Este quadro é belo” seja apenas a opinião própria de um observador, mas leva em 

conta que tal juízo não está atrelado a inclinações, interesses ou necessidades e, 
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portanto, não deve refletir a opinião particular de alguém, mas um conceito universal. 

Nas palavras de Kant:  

 

Por sensus communis deve-se entender a idéia de um senso compartilhado 
por todos nós, isto é, de uma capacidade de julgar que, em sua reflexão, 
considera (a priori) em nosso pensamento o modo como todas as outras 
pessoas representam uma determinada coisa como se tivesse (gleichsam) 
que comparar nosso juízo à razão humana em geral162. 
 

 A visão kantiana entende que todos têm a possibilidade de avaliar o objeto 

estético da mesma forma, já que não é fruto de opinião pessoal. Savater (2003, p. 

224) conclui que: 

 

Ao afirmar que o belo satisfaz universalmente, Kant não quer dizer que de 
facto todos dizemos que são belas as mesmas coisas, mas sim que só 
chamamos belo ao que consideramos ter direito e mérito suficiente em si 
mesmo para ser reconhecido como tal por toda a gente, ao passo que tal 
exigência de universalidade não se verifica a respeito de outros tipos de 
gosto: seria de uma ridícula falsa modéstia dar a entender que algo é belo 
só pra mim. 

 

E Parret (1997, p. 194) resume da seguinte forma: 

 

Em Kant, culmina uma multiplicidade de tradições e começa um novo 
episódio na história do conceito de sensus communis: o sensus communis é 
introduzido numa crítica do juízo estético e vai determinar aí a qualidade 
transcendental do gosto. É o sensus communis que será responsável pela 
universalidade do gosto enquanto resultado do jogo livre das faculdades, 
essencialmente o entendimento e a imaginação, e enquanto liberado de 
qualquer forma de condição “privada”, como a emoção ou qualquer tipo de 
motivação pessoal da parte daquele que julga “com gosto”. 
 

A experiência da Experiência Estética em Kant está atrelada a uma vivência 

emocional resultante da contemplação de determinados objetos sensíveis 

desencadeando uma satisfação peculiar (RODRIGUES, 2011). É a atitude do 

observador que irá definir a possibilidade de haver a experiência estética ou não.   

Ao longo dos tempos, revoluções contínuas da arte abalaram seriamente três 

fundamentos sobre os quais a estética estava fundamentada: o que é uma obra, o 

que é um gênero, o que é uma arte. (TALON-HUGON, 2009, p.73). A arte 

generalizou-se: recuou no tempo englobando as pinturas dos aborígenes 

australianos; abriu-se aos longínquos, pintura sobre areia dos índios Navajos; 

alcançou outras artes, artes das crianças, e acolheu até o mundo da ciência e da 
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técnica, com as artes tecnológicas e a bioarte. Acrescenta-se a isso a ausência de 

preocupação se o belo faz parte da arte e a possibilidade de afastar a qualidade 

estética e o elemento sensível. 

Gumbrecht (2006, p. 50) adiciona mais uma característica a, já tão 

modificada, experiência estética. Com o subtítulo Experiência Estética nos Mundos 

Cotidianos, o autor anuncia que é perfeitamente possível experienciar a Experiência 

Estética no dia a dia. Apesar de ocorrer no cotidiano, a experiência estética “sempre 

será uma exceção que, de maneira totalmente natural e de acordo com cada 

situação individual, desperta em nós o desejo de detectar as condições 

(excepcionais) que a tornaram possível” (GUMBRECHT, 2006, p. 51). Tais 

momentos se apresentam como pequenas crises, acidentes, que interrompem o 

fluxo do cotidiano e desencadeiam formas diferentes de Experiências Estéticas em 

virtude das circunstâncias que as propiciaram. Essas formas são: a experiência 

estética como interrupção do cotidiano – Gumbrecht (2006, p. 55) relata o 

estranhamento que sente eventualmente ao olhar suas orelhas pelo espelho, que 

lhe parecem supérfluas, desnecessárias, alheias ao formato do rosto; tal 

estranhamento chega ao fim independente de suas reações e vontades e o incita a 

pergunta: “será que devo chamar esses momentos de experiência estética?” 

(GUMBRECHT, 2006, p. 56); a experiência estética surgindo da adaptação máxima 

de objetos à sua função – neste caso, a experiência estética está atrelada à 

adaptação de um objeto a sua função; sendo assim, o termo “interrupção” não é 

adequado para descrever a relação entre a experiência e o cotidiano. Um bom 

exemplo é o design das cadeiras que tornaram a Bauhaus famosa em virtude de 

suas formas. Suas cadeiras eram meticulosamente criadas a fim de se adaptarem à 

anatomia e à fisionomia do corpo humano, oferecendo, assim, um maior conforto às 

pessoas nelas sentadas. Sentindo-se confortável desde o momento em que o corpo 

toca a cadeira, cada vez mais se percebe “como esse bom sentimento é o resultado 

do design da cadeira. A ênfase aqui está no “cada vez mais”, em oposição à 

“repentinidade” da modalidade anteriormente discutida” (GUMBRECHT, 2006, p. 57).  

Apesar da aparente incompatibilidade das modalidades apresentadas, ambas 

convergem na medida em que são processos do comportamento do dia a dia que 

podem aproximar de momentos de experiência estética; a experiência estética 

resultando da mudança do quadro situacional – nesta terceira classificação, o autor 

coloca o cotidiano como sendo dado por uma situação primária, tendo as práticas e 
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o comportamento dentro da normalidade. Porém, sem perceber, o plano primário é 

substituído por um outro que “pode e deveria ser chamado de `estético`” 

(GUMBRECHT, 2006, p. 59). A exemplificação é dada através de um jogo (futebol, 

basquetebol, basebol ...) que desperta bilhões de espectadores (desde o século 

XIX), pela identificação com um dos clubes.  A situação muda para uma experiência 

estética quando se sobressai o fascínio por jogos bonitos, já que o espetáculo 

precisa ser “realizado contra o esforço “defensivo” de outro time (e, por isso, nunca é 

algo previsível)” (GUMBRECHT, 2006, p. 60). O autor apresenta o efeito de 

significação (função) e o efeito de presença (forma e materialidade) como típicos 

para a experiência estética, dessa forma: 

 

(...) o espectador vai avaliar a contribuição de uma jogada individual dentro 
do quadro mais amplo do resultado do jogo (efeito de significação). Mas ele 
ou ela também se relacionará com a jogada como forma corpórea que, 
enquanto emerge, se move próximo aos e longe dos corpos dos 
espectadores, transformando, assim, o espectador em parte da cena que 
está se desenvolvendo (efeito de presença). Além do jogo enquanto objeto 
e da reação do espectador como conteúdo de uma experiência estética, o 
estádio, através do estabelecimento de uma distância entre o jogo e o 
mundo cotidiano externo, se transforma na materialização do “desinteresse” 
enquanto condição-chave para a experiência estética. (GUMBRECHT, 
2006, p. 60) 

 
O texto finaliza questionando a importância em insistir na opinião de que 

assistir a eventos de esporte pode ser uma forma de experiência estética. A resposta 

apresenta a inflexibilidade da caracterização do que seja experiência estética de 

tempos passados como uma forma muito rígida. Acrescenta ainda que era 

necessário saber tanta coisa para captar e desfrutar o belo e o sublime que tais 

exigências mais pareciam um mecanismo de exclusão social do que de inclusão no 

patamar da erudição. Gumbrecht (2006, p. 63) conclui que a humanidade trilha um 

novo caminho e que é vital ter consciência dessas pequenas crises na vida cotidiana 

para que haja possibilidade de novas experiências estéticas sem moldes 

demasiadamente estreitos e condições inflexíveis. 

Neste novo contexto, encontra-se a mídia digital como um meio de 

comunicação (à medida que comunicar é tornar comum, compreender) e 

promovendo um novo tipo de experiência estética (já que a comunicação é da ordem 

do sensível). Santaella (2008, p.21), exprime o pensamento de Walter Benjamim, 

comentando que “as técnicas (...) desencadeiam percepções e processos    
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cognitivos que são, muitas vezes, os motores das grandes transformações 

estéticas.” 

Retomando o terço on-line e a vela virtual, o usuário que acessa os sites 

religiosos e pratica os rituais disponibilizados se coloca como sujeito ativo da 

interação usuário/mídia digital interagindo com a máquina, dando respostas ao que 

lhe é solicitado (escolher a vela de sua preferência, escrever seu pedido, clicar para 

acender a vela) e sendo afetado por essas mesmas interações, já que se sente 

envolvido e transformado pelas ações desenvolvidas. 

Assim sendo, a experiência estética ocorre através da sensibilidade (aquilo 

que é da ordem do sensível e é derivado dos sentidos), pois a interação com o meio 

digital aciona no usuário percepções sensíveis. Diferentemente do conceito de 

estética de outrora (com moldes estreitos e condições inflexíveis), Santaella (2008, 

p. 21, 22) parte  

 

da hipótese de que as novas tecnologias midiáticas instauram uma estética 
do fluxo, daquilo que se dá em trânsito e em contínuo devir. Fluxo é a 
qualidade ou o efeito de fluir. (...) O conceito de fluxo como metáfora para 
pensar a estética contemporânea surge, portanto, como contraponto aos 
discursos estéticos da tradição, que pregam a forma fixa e perene: índices 
da beleza, da objetividade e da verosimilhança. 

 

Ao interagir com o site religioso, acendendo a vela ou rezando o terço, 

elementos da ordem do sensível são acionados, não somente da informação. 

Partindo da premissa de que o usuário acessou o site para realizar um ato religioso, 

e não para entretenimento, seus sentidos se convergem para um ato de fé 

esperando receber alívio, paz, confiança e felicidade, conforme relatados nos 

testemunhos das páginas 54 e 55. A relação entre o dispositivo (a vela, o terço – 

sendo acionados pelo mouse e o teclado) e o usuário é feita pela estética na medida 

em que há um afetamento mútuo. Porém, outros sentimentos podem estar 

envolvidos nessa experiência estética on-line: o sentimento de pertença e o 

sensível. 

 

5.3 SENTIMENTO DE PERTENÇA E SENSÍVEL 

 

Flusser (2002, p. 14), na introdução de Da Religiosidade, aponta que a cultura 

ocidental está em direção a uma nova religiosidade, “a um veículo novo para 
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substituir as religiões tradicionais e abrir campo a nossa religiosidade latente” 

(FLUSSER, 2002, p. 20). Aponta também que esforços científicos e artísticos estão 

sendo envidados para que os anseios religiosos sejam supridos, já que “com nossa 

religiosidade já participamos de uma época vindoura” (FLUSSER, 2002, p. 21). Mas 

ressalta que essa nova forma de religiosidade é faminta de compromisso, pois 

 

Se as religiões tradicionais são inaceitáveis para essa nova religiosidade, se 
as religiões exóticas são desvendadas como fugas, e se o desvio da 
religiosidade para a política, a economia, a tecnologia decepciona, ficamos 
com a fome religiosa insatisfeita. Invejamos os que a satisfazem na forma 
tradicional ou nas formas substitutivas, mas simultaneamente sentimos 
desprezo por eles. Essa mistura de inveja e desprezo, de humildade e 
blasfêmia, caracteriza a religiosidade insatisfeita. (FLUSSER, 2002, p. 21) 

 

Assim sendo, sentir-se pertencente a uma comunidade religiosa on-line, onde 

a fé possa ser alimentada e as necessidades espirituais (pedidos, agradecimentos) 

atendidas pode minorar a carência dessa nova religiosidade. Recuero163, 

comentando Ray Oldenburg, apresenta a tese de que há três tipos de lugar 

primordiais na vida: o lar, o trabalho e os outros lugares (onde os laços de amizades 

seriam feitos e alimentados, como a igreja, a praça, o bar ...). Tais lugares seriam 

responsáveis pelo sentimento de comunidade, pois são propícios ao lazer e à 

sociabilidade de um modo geral. Como, em virtude da vida atribulada, tais lugares 

estão desaparecendo, no entendimento de Oldenburg, o sentimento de comunidade 

está em falta. 

As comunidades virtuais não têm a pretensão de substituir as presenciais, 

mas têm a intenção de oferecer ao seu público um novo espaço de sociabilidade 

com estruturas próprias. E como sentir-se pertencente a uma comunidade virtual, 

para muitos usuários, ainda carregando o ranço de algo abstrato?  

Conforme a gramática da Língua Portuguesa, os substantivos, além de outras 

classificações, podem ser divididos em concretos e abstratos. Cunha e Cintra (2008, 

p.192) ensinam que “concretos são os substantivos que designam os seres 

propriamente ditos, isto é, os nomes de pessoas, de lugares, de instituições, de um 

gênero, de uma espécie ou de um dos seus representantes.” Como exemplo, listam 

os seguintes substantivos: homem, cidade, Maria, animal. Substantivos abstratos 
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são aqueles “que designam noções, ações, estados e qualidades, considerados 

como seres.” E enumeram alguns como exemplo: justiça, colheita, limpeza, verdade. 

Alguns, erroneamente, classificam de abstrato aquilo que não pode ser 

tocado. Fábio Alves164 relata sua experiência enquanto aluno: 

 

Quando eu estava no primário, hoje rebatizado de fundamental, a 
professora ensinou que substantivo abstrato era tudo aquilo que não se 
podia ver ou pegar. Deus, nuvem, fantasma, tudo isso seria substantivo 
abstrato. Bem se vê que ela nada entendia de gramática da língua 
portuguesa e este ensinamento errado me acompanhou por longos anos até 
que eu revi a gramática e vi meu erro. 
 

É possível fazer um paralelo entre o que a Academia ensina sobre classes de 

palavras e o que Flusser (2002, p. 147) apresenta como classes de signos e 

significados. Para o teórico da comunicação, o conceito concreto possui apenas um 

representante, e o conceito abstrato tem vários. Exemplificando: só há uma aluna 

Carla Valéria da Costa Feitosa no Mestrado da UTP, é um conceito concreto; mas 

há vários alunos no mesmo curso, é um conceito abstrato.  “O conceito concreto é, 

portanto, uma classe de um único membro, e o abstrato tem vários membros que 

podem ser, por sua vez, classes.” (FLUSSER, 2002, p. 147-148). 

Segundo o conceito da gramática da língua portuguesa, a comunidade virtual 

é um substantivo concreto, já que é algo que existe por si só ou se apresenta em 

nossa imaginação como se existisse por si só. Para a professora equivocada do 

relato acima, a comunidade virtual é um substantivo abstrato, já que não pode ser 

tocada por ser virtual. Flusser, certamente, a conceituaria de duas maneiras 

distintas: a comunidade virtual Rede Eletro-Cristo com Maria, do Padre Marcelo 

Rossi, é concreta em virtude de ter apenas um representante; as demais 

comunidades virtuais são abstratas por terem vários representantes. 

A concretude da comunidade virtual Rede Eletro-Cristo com Maria vai além da 

sua representatividade única. É concreta porque está disponível a qualquer 

momento, basta acessar o site; é concreta porque as necessidades daqueles que a 

procuram para acender uma vela ou rezar o terço são concretas, porque a fé do 

usuário é concreta. Ou seja, não importa, efetivamente, se a comunidade é ou não 

concreta, mas sim o valor simbólico, a experiência de fé efetiva que ela suscita em 

quem acredita. A experiência aciona, mobiliza essa fé e estimula ou demanda uma 
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espécie de consenso orquestrado via dispositivo, no caso, não mais o dispositivo da 

comunidade física, mas da comunidade midiática, virtualizada, ancorada na crença. 

Entre os elementos constitutivos da religião, Wilges (1994, p. 16) cita a 

Comunidade, enfatizando que: “A religião tende a formar comunidade. Quem está 

convencido de uma crença sente-se irresistivelmente atraído para os seus coirmãos 

e quer manifestar a sua fé junto com eles.” E é desta forma que tem ocorrido nas 

comunidades virtuais, por meio dos rituais ali disponibilizados o usuário se sente 

participante daquela comunidade e em comunhão com ela. “Através deles (dos ritos) 

a comunidade se une.” (WILGES, 1994, p.16) A seguir, um agradecimento deixado 

no site da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus165 por MSF, que, 

sentindo-se pertencente à Associação, sabe que há um grupo que intercede por ela.  

 

(...) Muito obrigada à Associação por colocar pessoas rezando por nossos 
pedidos. Em agradecimento estou fazendo uma novena para as pessoas 
que insrevem (sic) seus pedidos no site. Muito obrigada Sagrado Coração 
de Jesus. 

 

É costume das comunidades físicas terem um ritual de admissão de um novo 

membro àquele grupo. Nas comunidades religiosas cristãs muitas vezes o fiel 

precisa passar por um grupo de estudos e/ou pelo batismo para ter seu nome 

arrolado como membro. A comunidade virtual também tem o seu ritual. O usuário 

precisa informar seus dados e, ao receber uma mensagem de confirmação, clicar no 

link enviado para que faça parte do grupo. Dessa forma, a cada vez que acessar o 

grupo com o e-mail cadastrado será reconhecido como pertencente à comunidade e 

poderá navegar por ciberespaços disponibilizados somente aos membros.  

Mas a Comunidade não fica a mercê do desejo do usuário voltar ao site, 

segundo Belloti (2004), “o sentimento de pertença precisa ser renovado todo dia, a 

cada culto, a cada oração, a cada confronto com aquele que possui uma crença 

diferente.” Visando alimentar o sentimento de pertença, a Rede Eletro-Cristo com 

Maria encaminha diariamente aos usuários cadastrados no site do Pe. Marcelo 

Rossi uma mensagem eletrônica166: 
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Evangelize seus amigos, seus familiares através dos seus contatos, das 
redes sociais: Facebook, Twitter, Orkut, Linkedin, Instagram. Junte-se a nós, 
faça parte da Rede Eletro-Cristo com Maria, compartilhe bênçãos. 
TERÇO BIZANTINO - ORANDO PELAS PESSOAS AGITADAS 
Terço Bizantino, uma oração simples que chega ao céu. 
(VIGÉSIMO SEXTO  DIA ) 
Terço Bizantino em Vídeo. Assistir 
VC olha, VC lê e Ele fala com VC! 
Espalhe e compartilhe a boa nova!  
Clique Aqui 
Junte-se a nossa Família na Rede Eletro-Cristo com MARIA. 
CADASTRE-SE GRATUITAMENTE! Não se esqueça de adicionar o 
site www.padremarcelorossi.com.br em sua lista de contatos, amigos, lista 
de confiança para que o Anti-Spam não bloqueie as mensagens e orações 
enviadas diariamente. Vamos formar novos amigos na Rede Eletro-Cristo 
com MARIA. DIVULGUE !!! 
EVANGELIZAR = FELICIDADE, SEJA FELIZ, EVANGELIZE !!! 
Ouça a Benção do Padre Marcelo Rossi. Ouvir 
Amados, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai † e o Filho e o Espírito 
Santo. Amém! Paz e bem! Fique com Deus, e Evangelizem! 
Padre Marcelo Rossi 

 
É claro o objetivo da mensagem eletrônica em fazer o membro cadastrado 

sentir-se pertencente a uma comunidade e responsável pelo crescimento dela. 

Palavras de incentivo a que compartilhe com os amigos pelos meios eletrônicos e 

que até faça novos amigos na Rede são incisivas. E se, por algum motivo, o site 

deixa de enviar regularmente as mensagens, o membro, que já se sente pertencente 

ao grupo, sente-se no direito de requerer o retorno dos contatos. Segue exemplo 

retirado do site da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus167 escrito 

por VLP: 

 

sou sócia do meu sagrado coração de jesus , sempre recebia email, mais 
faz tempo que não recebo o que esta acontesendo (sic) , esqueceram de 
mim ? 

 

O site www.velavirtual.com.br faz o usuário sentir-se pertencente à 

comunidade virtual enviando mensagens eletrônicas regularmente e informando na 

primeira página que o pedido feito de forma virtual será inscrito no Livro de Orações 

da Associação Apostolado Sagrado Coração de Jesus, e as intenções serão 

lembradas nas Missas, nos Grupos de Orações, nos Conventos e Casas Religiosas 

que participam do apostolado durante os 7 dias que a vela estiver acesa. Além 

disso, após acender a vela, o usuário é direcionado para uma página onde há o link 
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“área reservada aos membros do Grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus” 

onde há a possibilidade de um novo cadastro, desta vez para fazer parte específica 

desse Grupo e ter o nome em mais de 60 missas. Ao tornar-se membro do Grupo, o 

usuário receberá alguns privilégios, como: ter acesso ao calendário de missas e 

orações e incluir seus pedidos, ter o nome lembrado na Missa dos Aniversariantes e 

receber os boletins do Apostolado. 

A vela e o terço utilizados em rituais católicos têm em si simbologias e 

significados já analisados nesta dissertação. Como transpor essa aura de poder, 

esse milagre em potência para o ciberespaço? É possível à vela on-line e ao terço 

vritual carregarem esse mesmo simbolismo, serem reais? 

Flusser (2002, p. 13) argumenta que “real é aquilo no qual acreditamos.” 

Portanto, o real não está colado ao objeto, mas à fé de quem o observa. Até pouco 

tempo atrás nos referíamos a dois mundos: o real e o virtual. O que nos remetia à 

conclusão de que o que era virtual não era real. Hoje perdeu-se a noção dessa 

diferença, tudo é real, inclusive o que é virtual. Sobre isso, pode-se utilizar o que diz 

Flusser (2002, p. 13): “... nossa situação é caracterizada pela sensação do irreal e 

pela procura de um senso novo de realidade. Portanto, pela procura de uma nova 

religiosidade.” Logo, se uma vela on-line é escolhida para ser o veículo de súplica ou 

gratidão, ela é real. A graça pretendida não está na vela ou no terço, mas no fato de 

ser desejada. Assim, a vela e o terço simbolizam o desejo em potência, é o real em 

potência, é o vir a ser que depende apenas do quanto se acredita e talvez por isso 

esteja sendo cada vez mais valorizado. 

A realização de rituais é habitual na vida de religiosos. Confessar-se, acender 

uma vela, rezar o terço, participar da eucaristia são ações usuais para aqueles que 

praticam o catolicismo. Com a disponibilidade de algumas dessas atividades on-line, 

não é difícil supor que alguns religiosos tenham migrado a ação de fazer do mundo 

físico para os sites religiosos. Outros, talvez, não tivessem o hábito de ir à igreja, 

rezar o terço e acender a vela, mas com a facilidade de acesso à web adotaram 

como hábito tais rituais. Oliveira168, comentando Eric Landowski169, afirma que:  
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O hábito é uma prática significante de um fazer, de um modo de agir, que 
produz um tipo específico de contato entre o sujeito e o que ele faz. A ação 
de fazer o que já se conhece estrutura-se como um hábito quando aquele 
que a realiza deliberadamente a investe do propósito de obter com essa 
retomada as dimensões sensíveis que tal ação lhe aporta. 

 

Assim, o ato de acender uma vela ou rezar o terço via web está repleto de 

significado na esfera do sensível. Provavelmente, os rituais virtuais não tenham a 

mesma aura conceituada por Benjamin (apud TALON-HUGON, 2009, p. 76) como “a 

única aparição de um longínquo, por mais próxima que possa estar”. Mas 

certamente para o usuário com fé não importa se o ritual é virtual, seu pedido (ou 

sua gratidão) será ouvido por Deus.  Assim como um casal que dança precisa de um 

ajuste dos corpos e do ritmo para que o fazer junto seja harmonioso, o usuário que 

reza o terço on-line também precisa se ajustar ao ritmo da voz gravada, à cadência 

das orações e ao tempo proposto para o ritual. Mas não é só o usuário que precisa 

se amoldar. Ao elaborar o ritual virtual, há a preocupação em disponibilizar algo que 

seja adequado a todos os usuários. A voz de quem reza precisa ser suave, clara, 

contrita; a figura do terço e o que irá salientar a conta que está sendo rezada 

também precisam ser ajustados ao mundo virtual, mas ao mesmo tempo retratar 

com perfeição o ritual já conhecido pelos religiosos. Conforme Landowski (2005, 

p.19), esse ato é conceituado de união, “no qual os actantes entram estesicamente 

em contato dinâmico...sua co-presença interativa que será reconhecida como apta a 

fazer sentido, no ato, e a criar valores novos.” Tal interação é abrigada na ordem do 

sensível na medida em que propicia ao usuário sensações de um contato direto com 

o mundo espiritual. De Gumbrecht (2006, p. 57) extrai-se o conceito de crises que 

uma experiência estética pode proporcionar no cotidiano. Tomando o exemplo das 

cadeiras de Bauhaus, em que o “cada vez mais” é o ponto desencadeador da 

interrupção do cotidiano, transpõe-se a análise para o terço visto como calmante na 

fala do Pe. Joaõzinho (apud FAUSTO NETO, 2006):  

 

Sono é alimento. Não dá para passar três dias sem comer, não dá pra 
passar três noites sem dormir (...) Eu sempre digo, reze o terço. Rezar o 
terço é um calmante. Vai rezando, rezando ... E na maioria das vezes 
resolve, a pessoa dorme. 

 
No enunciado do Padre, quanto mais o fiel rezar, mais existe a possibilidade 

de desencadear uma interrupção no cotidiano e resolver o problema do seu 

interlocutor. 
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Em Landowski também pode-se realizar a leitura do contágio e aplicar seu 

conceito aos rituais realizados on-line. Com o teórico, o termo ganhou um significado 

diferente do que lhe foi conferido na área médica. Exemplificando com o ato de 

gargalhar, o autor explica que: 

 

Devido ao simples fato de que ver rir tende, por si mesmo, a fazer rir. Tudo 
acontece então como se houvesse uma eficácia performática da co-
presença, como se nossa percepção das manifestações somáticas dos 
estados vividos pelo outro tivesse o efeito de fazermos contrair os mesmos 
estados. (LANDOWSKI, 2005, p. 21) 

 
Ou seja, o estado hilário de alguém próximo pode desencadear o mesmo 

estado nas pessoas que estão ao redor. O ato de fé de um usuário que acessa um 

site, abre seu coração, escreve seu pedido e acende uma vela pode desencadear o 

mesmo processo em um outro usuário. Ao se deparar com uma página repleta de 

velas acesas representando a necessidade de inúmeras pessoas que acreditam que 

terão seus problemas resolvidos, um usuário pode ser chamado, convocado por uma 

vela, denotando assim um efeito de presença, e sentir-se contagiado a realizar o 

mesmo ato de fé. 

O olhar estético sobre os rituais on-line poderia ainda se apoderar do conceito 

de Greimas no tocante a “espera esperada do inesperado”, ou de Quéré com 

relação ao caráter impessoal da experiência. Porém o assunto é demasiadamente 

vasto, interessante e profundo e não seria producente abordá-lo de outra forma 

senão profunda. Dessa maneira, como não é objetivo desta dissertação explorar 

todo o assunto, abre-se um caminho para uma outra pesquisa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A pergunta norteadora deste estudo nos fez transitar por diversas 

manifestações de religiosidade on-line que permeiam o cotidiano de uma grande 

parcela da sociedade brasileira neste início de século. Vivemos, sim, um momento 

de ressacralização, mas com uma nova roupagem. Não mais aquele tempo em que 

havia um distanciamento entre o sagrado e o homem comum em virtude da aura de 

respeitabilidade com os objetos, as pessoas e os locais tidos como sagrado. Não se 

perdeu o respeito a esses elementos considerados essenciais à religião, embora 

alguns atos, citados nesta dissertação, tenham causado mal-estar à cúpula religiosa 

e aos devotos. A forma de lidar com o sagrado foi modificada, incorporada ao dia a 

dia num sentimento de que o que era de posse da Igreja e de seu corpo eclesiástico 

hoje é compreendido como de posse do homem comum. Nesta nova forma de 

interação, objetos sagrados tornaram-se inspiração para adereços, como colares, 

brincos, pulseiras; estampas de roupas; tatuagens; carros alegóricos carnavalescos 

e clips musicais. Cantores de música gospel e clérigos são vistos como 

celebridades, e o próprio ato religioso incorporou traços de entretenimento.  

A mídia, outrora rechaçada pela Igreja Católica, tendo sido o rádio acusado 

de demoníaco, por fazer a voz viajar sem a presença do corpo, hoje é utilizada como 

estratégia de evangelização e arrebanhamento dos fiéis que, ao longo dos tempos, 

migraram para uma nova confissão religiosa. A produção da fé via dispositivo 

midiático tem alcançado patamares jamais imaginados. Transmissão de missas on-

line, louvores, rituais virtuais, papa com twitter já não são novidades no mundo 

cibernético católico. E os “avanços” continuam. O Jornal Gazeta do Povo170, em 

matéria de 28/02/2014, anunciou que o Papa Francisco ganharia uma conta no 

facebook. Mas o Vaticano decidiu arquivar o projeto em virtude da impossibilidade 

de se filtrar comentários impróprios que pudessem ser postados171. 

Desde outubro de 2012, quando efetivamente decidimos o tema desta 

dissertação, iniciamos nossas observações sobre a forma que a Igreja Católica 

Apostólica Romana tem-se aproximado do seu rebanho por meios virtuais e como o 
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usuário tem-se aproveitado desse novo meio de comunicação para alimentar a sua 

fé. Essa tornou-se a nossa problemática primordial. Percebemos um número de 

acesso aos sites escolhidos bastante significativo, inclusive com o despreparo de um 

deles para suportar números tão expressivos. Alguns acessos são por pura 

curiosidade ou entretenimento, mas há aqueles que realizam, via mundo virtual, o 

seu “encontro com Deus” através dos dois rituais pesquisados e relatados neste 

texto. Os testemunhos possíveis de acesso denotam pedidos desesperados e 

agradecimentos profundos retratados em velas acesas e terços rezados. Otto (2007, 

p. 40), comentando sobre o sentimento de criatura, convida seu leitor a que evoque 

“um momento de forte excitação religiosa” e “estados psíquicos de solene devoção e 

arrebatamento”. E foram esses estados que encontramos em vários depoimentos 

on-line: devotos profundamente gratos e em êxtase por uma graça alcançada em 

virtude de um ritual realizado on-line com um propósito específico. Na sequência, um 

exemplo típico que caracteriza o fervor do pedido feito e a gratidão profunda pela 

graça alcançada.  

 

Quero agradecer ao Sagrado Coração de Jesus que acendi duas velinhas 
virtuais com o mesmo pedido um em uma semana, outro ontem. E hoje 
sábado agora a tarde consegui a graça pedida. Muito obrigado, Sagrado 
Coração de Jesus . (Mesmo que falasse mil vezes obrigado eu não 
conseguiria agradecer pois não sei como expressar a alegria que estou 
sentindo, era uma benção muito importante para mim) Muito obrigado a 
todos que rezaram por mim, que Deus e o Sagrado Coração de Jesus os 
abençoe abundantemente. Amém, assim seja. (SMB172) 
 

Mas não só a produção da fé pôde ser observada nesses depoimentos, a 

partir de um olhar estético foram detectados fortes indícios de que o usuário tem 

vivenciado uma experiência estética no ciberespaço. Segundo Gumbrecht (2006, p. 

55) essa experiência pode ser presenciada a partir de uma interrupção do cotidiano. 

É possível que um usuário esteja navegando em um site religioso e se depare com a 

possibilidade de acender uma vela e o faça com fé, contrição e esperança de ter seu 

pedido atendido. Gumbrecht (2006, p. 57) também inclui a adaptação máxima dos 

objetos à função viabilizando cada vez mais a sua utilização como indicativo dessa 

vivência. Um usuário pode também, cada vez mais, fazer uso do terço virtual após 

um período de adaptação ao tempo despendido, à ambiência do espaço virtual e, 
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até mesmo, à voz gravada que reza o terço. Outros indícios de experiência estética 

ocorrida on-line referem-se ao sentimento de pertença, já exemplificados 

anteriormente. 

A prática religiosa on-line não é uma unanimidade. Há clérigos que ainda 

resistem a possibilidade de uma confissão virtual, bem como saber que parte do seu 

rebanho, em vez de presente à missa no templo, escolheu prestar culto do 

aconchego do seu lar, sentado confortavelmente à frente do computador. Há, ainda, 

os próprios fiéis que não concebem a ideia de que o mesmo Deus que ouve os 

clamores oriundos de um templo possa “se fazer Deus virtual” para recolher os 

pedidos por e-mail ou escritos no corpo de uma vela cibernética. O momento é de 

ressacralização, de um retorno às práticas religiosas, mas com características mais 

pós-modernas. O próprio ato de realizar um ritual secular on-line ganha contornos 

mais livres pelo simples fato de ser on-line e poder ser realizado de qualquer lugar e 

não mais somente no templo religioso. O ato de culto em várias igrejas tem recebido 

um ar de entretenimento, com piadas e danças. E o próprio encontro com o Papa na 

JMJ no Rio de Janeiro em 2013 ganhou um flash mob com a participação dos 

bispos173. 

A Igreja Católica Apostólica Romana tem procurado uma comunicação mais 

eficiente e adequada ao mundo midiático em que vivemos. Perguntada se a Igreja 

Católica tem dificuldades para se conectar à nova cultura midiática, Joana T. 

Puntel174 assim respondeu175: “Depende do que entendemos por ‘se conectar’". A 

diretora da SEPAC divide sua resposta em dois pontos: o fazer uso dos meios de 

comunicação e, efetivamente, conectar-se à cultura midiática. O primeiro, segundo 

ela, já existe um esforço cada vez maior para fazer parte do cotidiano da sociedade 

hodierna, que se encontra utilizando tais meios. O segundo, no seu entendimento, a 

Igreja não possui formação sólida sobre a “cultura” da comunicação, o que dificulta a 

compreensão e os avanços constantes das linguagens, da mediação e da recepção 

exigida pela cultura midiática. E conclui: “É necessária a formação, a educação para 
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a comunicação; e esta implica conhecer e evangelizar dentro da cultura midiática, 

isto é, compreender seus paradigmas, sua linguagem, seus processos.” 

O que temos visto é um esforço crescente da Igreja Católica em estar 

presente de maneira contundente e eficaz no mundo virtual.  

Na véspera da comemoração litúrgica de São Francisco de Sales, patrono 

dos escritores e jornalistas, o Papa Francisco divulgou a mensagem que será 

proferida por ocasião do 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que ocorrerá 

em 21 de junho de 2014. Em seu texto, subordinado ao título “Comunicação a 

serviço de uma autêntica cultura do encontro” (anexo)176, o Papa reforça a 

mensagem de que a Igreja sempre se utilizou da comunicação para propagar a 

mensagem do evangelho, embora tenha demorado a fazer uso de alguns de seus 

meios. Constatar que os mass-media podem unir a muitos em torno de um ideal 

comum é um grande avanço para a própria Igreja, que hoje se utiliza de todas as 

mídias para evangelizar e informar. A Igreja reconhece que a mídia do momento é a 

internet e, por isso, lança sobre ela a possibilidade maior de solidariedade entre as 

pessoas e encontro. São reconhecidos os perigos de que o mundo virtual pode 

prejudicar o convívio social presencial, como também a não presença no 

ciberespaço diminui a visibilidade de um produto ou instituição. O sentimento de 

pertença, tão alimentado pelos sites através de e-mails, certamente será reforçado 

pela ideia de encontro promovido pelo texto papal, dando-nos indícios de que a 

Igreja Católica Apostólica Romana investirá nessa “revolução dos meios de 

comunicação e de informação” a fim de que o usuário do ciberespaço viva a sua 

religiosidade on-line com muita fé e usufruindo as experiências estéticas que o 

mundo virtual pode lhe proporcionar. 

Retornando aos objetivos gerais deste estudo, o primeiro: entender o conceito 

de religiosidade e conhecer as formas de manifestação do sagrado, concluímos que 

conceituar religiosidade está, muitas vezes, atrelado à própria experiência religiosa 

de quem o define. É com facilidade que encontramos profissionais das mais variadas 

áreas divulgando no mundo virtual seu entendimento do que seja religiosidade. 

Necessidade de Deus, normas criadas pelo homem, sinônimo de religião, tendência 

ao sagrado, única avenida de acesso ao fenômeno religioso, busca do sagrado mas 
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sem religião específica são alguns dos conceitos encontrados ao longo desta 

dissertação. Simpatizamo-nos com o conceito de Karina Bellotti177, quando afirma 

que a religiosidade independe de uma religião institucional, mas é o modo como 

cada um vivencia crenças e práticas religiosas de forma individual ou comunitária; 

adicionaríamos ainda a reflexão de Simmel, citada por Ribeiro (2006)178, quando 

comenta que “a religião não cria a religiosidade, mas esta é que cria a religião”. 

Vimos neste estudo exemplos de diversas pessoas vivenciando sua religiosidade 

através dos rituais da vela e do terço. Possivelmente, muitas delas não tenham seus 

nomes arrolados em nenhuma igreja física e talvez nem professem a fé católica, 

mas sua religiosidade os conduziu a realizar tais rituais.  

Com o objetivo de conhecer as formas de manifestação do sagrado, 

abordamos o modo como o homem cultua a Deus através da vela e do terço e 

também a maneira como o divino se faz presente (hierofania). A partir da seleção 

dos dois rituais on-line acompanhados em três sites,  concluímos que uma nova 

forma de manifestação já foi agregada ao dia a dia de parcela da sociedade 

brasileira. Milhares de velas virtuais têm sido acesas com os mais variados pedidos 

e agradecimentos, e terço rezados cotidianamente. Essa manifestação religiosa tem-

se incorporado ao modo de professar a fé do usuário digital. Testemunhos relatam 

graças alcançadas por intermédio da fé personificada na vela e no terço virtuais.  O 

usuário crê que Deus está presente àquele site pronto a ouvir sua prece e recolher o 

pedido feito na vela virtual. Com isso, o espaço e o tempo foram ajustados para o 

mundo cibernético. Músicas de fundo, velas coloridas queimando, voz suave 

rezando, como também banners vendendo produtos, botões com outras opções são 

disponibilizados para “aproveitar o tempo” do usuário enquanto pratica o seu ritual. 

O segundo objetivo geral era sistematizar indícios de experiência estética 

oriundos do contato do usuário com os dois rituais selecionados. Tais indícios foram 

coletados através dos testemunhos dos próprios usuários que acenderam velas e 

rezaram terços à medida que verbalizaram sentirem-se pertencentes a um grupo, 

ainda que virtual, viram seu cotidiano ser interrompido em um momento de extrema 

devoção ao participar de um dos dois rituais, sentiram-se afetados pelos ajustes 
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provenientes do próprio ato de realizar um ritual on-line e contagiados ao verem 

milhares de velas acesas impulsionando-os a fazerem o mesmo. A conclusão 

patente é que os usuários dos sites religiosos que realizam os rituais da vela e do 

terço de maneira sincera e devota têm tido o experimento da experiência estética. 

A religiosidade on-line é um campo relativamente novo, se comparado à 

religiosidade dos templos e dos altares domésticos. Mas sua área de estudo é 

bastante vasta e rica. Desejamos que as reflexões e as análises  presentes neste 

estudo abram caminhos para novas pesquisas, perguntas e argumentações. 
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ANEXO – COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DE UMA AUTÊNTICA CULTURA DO 
ENCONTRO179 
 
Os progressos dos transportes e das tecnologias de comunicação deixam-nos mais 

próximo, interligando-nos sempre mais, e a globalização faz-nos mais 

interdependentes (...) os mass-media podem ajudar a sentir-nos mais próximo uns 

dos outros; a fazer-nos perceber um renovado sentido de unidade da família 

humana, que impele à solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais 

digna. Uma boa comunicação ajuda-nos a estar mais perto e a conhecer-nos melhor 

entre nós, a ser mais unidos (...) a internet pode oferecer maiores possibilidades de 

encontro e de solidariedade entre todos; e isto é uma coisa boa, é um dom de Deus. 

(...) O ambiente de comunicação pode ajudar-nos a crescer ou, pelo contrário, 

desorientar-nos. O desejo de conexão digital pode acabar por nos isolar do nosso 

próximo, de quem está mais perto de nós. Sem esquecer que a pessoa que, pelas 

mais diversas razões, não tem acesso aos meios de comunicação social corre o 

risco de ser excluído. Estes limites são reais, mas não justificam uma rejeição dos 

mass-media; antes, recordam-nos que, em última análise, a comunicação é uma 

conquista mais humana que tecnológica. (...) Então, como pode a comunicação estar 

ao serviço de uma autêntica cultura do encontro? E – para nós, discípulos do Senhor 

– que significa, segundo o Evangelho, encontrar uma pessoa? Como é possível, 

apesar de todas as nossas limitações e pecados, ser verdadeiramente próximo aos 

outros? Estas perguntas resumem-se naquela que, um dia, um escriba – isto é, um 

comunicador – pôs a Jesus: «E quem é o meu próximo?» (Lc 10, 29 ). Esta pergunta 

ajuda-nos a compreender a comunicação em termos de proximidade. Poderíamos 

traduzi-la assim: Como se manifesta a «proximidade» no uso dos meios de 

comunicação e no novo ambiente criado pelas tecnologias digitais? Encontro 

resposta na parábola do bom samaritano, que é também uma parábola do 

comunicador. Na realidade, quem comunica faz-se próximo. E o bom samaritano 

não só se faz próximo, mas cuida do homem que encontra quase morto ao lado da 

estrada. Jesus inverte a perspectiva: não se trata de reconhecer o outro como um 

meu semelhante, mas da minha capacidade para me fazer semelhante ao outro. Por 

isso, comunicar significa tomar consciência de que somos humanos, filhos de Deus. 
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Apraz-me definir este poder da comunicação como «proximidade». (...) Não basta 

circular pelas «estradas» digitais, isto é, simplesmente estar conectados: é 

necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Não 

podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser 

amados. Precisamos de ternura. Não são as estratégias comunicativas que 

garantem a beleza, a bondade e a verdade da comunicação. O próprio mundo dos 

mass-media não pode alhear-se da solicitude pela humanidade, chamado como é a 

exprimir ternura. A rede digital pode ser um lugar rico de humanidade: não uma rede 

de fios, mas de pessoas humanas. A neutralidade dos mass-media é só aparente: só 

pode constituir um ponto de referimento quem comunica colocando-se a si mesmo 

em jogo. O envolvimento pessoal é a própria raiz da fiabilidade dum comunicador. É 

por isso mesmo que o testemunho cristão pode, graças à rede, alcançar as periferias 

existenciais. (...) Entre estas estradas estão também as digitais, congestionadas de 

humanidade, muitas vezes ferida: homens e mulheres que procuram uma salvação 

ou uma esperança. Também graças à rede, pode a mensagem cristã viajar «até aos 

confins do mundo» (Act 1, 8). Abrir as portas das igrejas significa também abri-las no 

ambiente digital, seja para que as pessoas entrem, independentemente da condição 

de vida em que se encontrem, seja para que o Evangelho possa cruzar o limiar do 

templo e sair ao encontro de todos. Somos chamados a testemunhar uma Igreja que 

seja casa de todos. Seremos nós capazes de comunicar o rosto duma Igreja assim? 

A comunicação concorre para dar forma à vocação missionária de toda a Igreja, e as 

redes sociais são, hoje, um dos lugares onde viver esta vocação de redescobrir a 

beleza da fé, a beleza do encontro com Cristo. Inclusive no contexto da 

comunicação, é precisa uma Igreja que consiga levar calor, inflamar o coração. (...) 

É importante a atenção e a presença da Igreja no mundo da comunicação, para 

dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo: uma Igreja 

companheira de estrada sabe pôr-se a caminho com todos. Neste contexto, a 

revolução nos meios de comunicação e de informação são um grande e apaixonante 

desafio que requer energias frescas e uma imaginação nova para transmitir aos 

outros a beleza de Deus. 

 

 
 
 
  


