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RESUMO 

 

O trabalho apresenta como temática a atuação do leigo católico na internet como 

promotor da fé e da doutrina católica. O objetivo é entender como se configura um 

projeto de catequese digital realizada de forma voluntária por leigos católicos a partir de 

seu blog e como se articulam questões de autoridade nessa iniciativa. Para tanto, o 

objeto empírico analisado é constituído pelo blog O Catequista, criado em 2011 por um 

jovem casal de catequistas do Rio de Janeiro, que une o ensino da fé ao humor. O aporte 

teórico apresenta o conceito de religião digital (CAMPBELL, 2013) com o objetivo de 

pensar os contextos on-line e off-line da religião de forma integrada e não como 

rupturas. Nessa perspectiva, localiza-se a atuação dos leigos blogueiros no contexto de 

um catolicismo midiático, “que finca sua certeza em que a mídia é o caminho mais 

eficaz para reinstitucionalizar os afastados e de recuperar a maioria social e moral de um 

Brasil que até pouco tempo atrás se reconhecia majoritariamente católica” 

(CARRANZA,2011, p.19). Já as questões de autoridade são pensadas a partir das 

categorias propostas por Campbell (2010) no estudo de blogs sobre cristianismo. A 

pesquisa é de abordagem etnográfica a partir de Hine (2015) que propõe adaptações do 

método com vistas a dar conta das comunicações mediadas e não-mediadas de forma 

integrada. Dessa forma, os dados apresentados foram coletados em análises 

exploratórias no blog e em encontro presencial com o blogueiros realizado em setembro 

de 2015. A análise evidencia que a catequese desenvolvida pelos leigos no blog se 

constitui em uma tentativa de reinstitucionalização católica frente as falhas na formação 

dos batizados e aos desafios do mundo contemporâneo. Essa atuação confere aos 

catequistas um tipo de autoridade carismática, baseada no apelo à razão pelas 

referências constantes a doutrina e documentos da Igreja Católica e na expertise dos 

blogueiros nas lógicas na internet. 

 

PALAVRAS-CHAVE: religião digital, autoridade, leigos católicos. 
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Os estudos sobre a relação religião e mídia ganham novo fôlego sempre que 

alguma nova tecnologia ou plataforma midiática se populariza e passa a ser assumida 

por atores religiosos como parte de sua atuação. Nos últimos anos, são as investigações 

sobre a religião na internet ou através da internet que têm ganhado destaque. Dentre 

todas as contribuições oferecidas por tais estudos, interessam mais para esse texto 

aquelas referentes às possibilidades de participação e atuação do fiel nos 

empreendimentos católicos/cristãos na internet. Nesse sentido, as pesquisas realizadas, 

na sua maioria, evidenciam que quanto menos institucional é o projeto, mais ampliadas 

são as possibilidades de participação do leigo.  Em contextos institucionais como sites e 

perfis em redes sociais digitais de líderes religiosos, igrejas e santuários constata-se que 

a possibilidades de atuação dos fiéis varia entre cliques que movimentam os conteúdos 

religiosos ali ofertados e os espaços de comentários e ferramentas de compartilhamento 

(SANCHOTENE 2011, SBARDELOTTO 2012, SOUSA 2013 e FANTONI 2015). Já 

nos estudos que analisam a atuação autônoma de leigos em plataformas como Facebook 

e YouTube, ao encabeçarem iniciativas dedicadas a assuntos religiosos, o que se 

destacam são as possibilidades de ressignificação de sentido religioso 

(SBARDELOTTO, 2014) e de atuação criativa dos fiéis (FLORES, 2015). 

Contudo, contrariando as deduções de que tais ressignificações e atuações 

criativas correspondam sempre a contestação da ordem religiosa, este artigo busca 

entender como se articula um projeto de leigos na internet que traz a institucionalidade 

religiosa no centro de sua proposta. A discussão se dá a partir das evidências empíricas 

coletadas na análise da atuação do blog O Catequista, iniciativa de fiéis católicos de 

uma “catequese de boteco”, que une a linguagem informal e descontraída de uma 

conversa de bar com o discurso doutrinário das aulas de catequese. Assim, o projeto se 

caracteriza pelo uso do humor e pelas apropriações da gramática da internet para 

discorrer sobre doutrina, tradição, moral, política e assuntos atuais com grande 

repercussão na web.   

 

1. A religião digital e o contexto do catolicismo midiático brasileiro  

  

Entre as diversas proposições teóricas que buscam dar conta da relação religião e 

internet, a ideia de religião digital de Campbell (2013) se destaca por tentar pensar as 
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especificidades que o digital traz para o religioso.  A grande contribuição do conceito é 

reconhecer que os impactos trazidos pelas tecnologias para as práticas religiosas são 

sentidos tanto on-line como off-line. Ou seja, a religião digital é entendida como algo 

formado tanto pela cultura digital quanto pelos rituais e crenças historicamente 

construídos. Sendo assim:  

o termo religião digital descreve o espaço tecnológico e cultural que é 

evocado quando falamos sobre como as esferas religiosas on-line e 

off-line se tornam misturadas ou integradas. Podemos pensar em 

religião digital como uma ponte que estende e conecta espaços e 

práticas religiosas on-line a contextos religiosos off-line e vice-versa 

(CAMPBELL, 2013, p. 15, tradução nossa).  

 

Apesar da nomenclatura “religião digital”, em português, remeter a ideia de 

digitalização da religião, Campbell explica que o intuito do conceito não é descrever ou 

nomear como a religião é realizada e articulada na internet. Pelo contrário, o objetivo é 

pensar de forma relacional os contextos on-line e off-line, localizando-os no panorama 

das mudanças que ocorrem dentro da cultura ocidental em geral, e sobre “como as 

mídias e espaços digitais estão moldando e sendo moldados por práticas religiosas“ 

(CAMPBELL, 2013, p. 13, tradução nossa). Ao invés de se pensar as tecnologias 

digitais como um espaço alternativo de religião para alguns, o objetivo é entender como 

as mídias digitais tornam-se uma importante plataforma de extensão e alteração da 

prática religiosa para muitos. 

O que chama a atenção também são os esforços para uma compreensão 

integradora entre os fenômenos midiáticos e religioso, levando em conta historicidades. 

Essa abordagem busca fugir de entendimentos que consideram como novidade qualquer 

experiência gerada por apropriações religiosas da internet ou que postulam uma fusão 

total entre religião e mídias.  

Nessa perspectiva de pensar a historicidade das relações entre mídia e religião, 

ao nos voltarmos para o contexto específico do catolicismo no Brasil, Carranza (2011) 

traz relevantes contribuições com a ideia de catolicismo midiático. O conceito é uma 

tentativa de encapsular o contexto que leva a uma diversidade de iniciativas católicas 

como as chamadas show-missas, padres cantores e uma gama de produções e estruturas 

midiáticas televisivas, fonográficas e digitais que se multiplicaram e ganharam 

visibilidade nacional nas duas últimas décadas.  Para a autora, esse catolicismo “que 
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finca sua certeza em que a mídia é o caminho mais eficaz para reinstitucionalizar os 

afastados e de recuperar a maioria social e moral de um Brasil que até pouco tempo 

atrás se reconhecia majoritariamente católica” (2011, p.19,) se constitui como resposta 

às mutações culturais trazidas pela modernidade e que geraram certa crise de 

credibilidade na Igreja.   

Dentro desse contexto, outras peculiaridades do caso católico brasileiro são 

destacadas por Carranza. Ela considera que o catolicismo midiático vem na esteira da 

ação dos movimentos leigos que, após o Concílio Vaticano II, foram responsáveis por 

grande dinamização da vida eclesial como tentativa de diálogo com o contexto 

contemporâneo:     

os movimentos da Igreja podem ser vistos, atualmente, oscilando entre 

os efeitos da secularização e as potencialidades subjetivas da 

sociedade do consumo. De um lado, com temor e tremor perante a 

concorrência moral que supõe estilos de vida pautados pelo consumo, 

do outro lado, tentando deflagrar processos de reinstitucionalização 

que lhe permitam retomar a hegemonia sociocultural de antes 

(CARRANZA, 2011, p. 32).   
 

Os movimentos eclesiais são diferentes correntes dentro da Igreja que se 

organizam como diferentes formas de se viver o catolicismo– cada um com seu 

“carisma” próprio – ou seja, com uma missão e sistemática de trabalho particulares 

dentro da grande missão da Igreja de evangelizar. Tais movimentos, principalmente o 

carismático, dão suporte a importantes iniciativas midiáticas católicas como canais de 

televisão, revistas, livros, cds e audiovisuais. Exemplos como a Comunidade Canção 

Nova e TV Século 21 possuem forte identificação com a espiritualidade carismática no 

que diz respeito às suas práticas, sua linguagem, suas temáticas intimistas e sua 

organização em eventos ou multidões. 

O trabalho desenvolvido por Carranza (2011) traz como foco empírico o estudo 

do padre cantor Marcelo Rossi como ídolo midiático e religioso. Com forte 

identificação com o movimento carismático, mas com sua ação institucional alicerçada 

sob a autoridade do bispo Dom Fernando Figueiredo da diocese de Santo Amaro/SP, 

Padre Marcelo alcançou o estrelado nacional por meio de músicas e coreografias 

conhecidas como “aeróbica de Jesus”.  Entre os anos de 1998 a 2003, o padre teve o 

auge da sua presença midiática lançando vários cds e livros, participando de programas 

de televisão das mais importantes emissoras do país e consolidando seus próprios 
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programas nas TVs e rádios católicas, chegando até o cinema. A atuação do jovem 

padre constituída nas esferas urbanas, tecnológicas e midiáticas “sintetizou 

religiosamente um espírito de época que lhe permitiu projetar-se como um dos 

estandartes de rejuvenescimento e modernização da Igreja” (CARRANZA, 2011, p.42).  

Os apontamentos sobre o fenômeno padre Marcelo Rossi são muito pertinentes 

para que possamos entender o contexto da cultura da mídia religiosa brasileira no final 

da década de 90 e início dos anos 2000, período de grande interesse para esta discussão 

já que esses foram anos de consolidação da internet comercial no pais. Quer dizer, 

enquanto a internet começava a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas e 

instituições, a Igreja Católica vivia seu maior fenômeno midiático de impacto nacional 

na televisão e no rádio. Isso não quer dizer que inexistiam iniciativas católicas na web. 

Há registros de sites católicos on-line já em 19953, mesmo ano do lançamento da 

internet comercial no Brasil. Contudo, é notável que só mais recentemente os projetos 

católicos na internet apresentam maior inserção nas dinâmicas da instituição e dos fiéis.  

Apesar das iniciativas católicas na web serem ainda recentes, se comparadas 

com a presença da Igreja em outras mídias, elas já impactam de tal forma a experiência 

religiosa que a religião digital já é considerada como uma das características do 

fenômeno midiático religioso. Cunha (2016) ao discorrer sobre o assunto, pontua 

algumas especificidades dessa articulação entre a religião cristã no Brasil e a internet 

das quais destacamos a capacidade que as mídias sociais têm de ampliar a articulação 

em rede dos grupos religiosos e as experimentações lúdicas feitas a partir de conteúdo 

religioso na web. Com a internet, a possibilidade de intercâmbio e interação entre 

grupos, que professam ou não a mesma crença, fica potencializada. As facilidades em 

emitir mensagens religiosas e produzir conteúdo, além de promover eventos e debates 

sobre temas relacionados a fé e de construir relacionamentos passam a ser vistas como 

novas oportunidades de evangelização.  

Essas possibilidades de compartilhamento, criação e colaboração oportunizadas 

pela web também dão margem para apropriações da religião que privilegiem o humor e 

o entretenimento. Conforme afirma Cunha (2016), tais abordagens, normalmente 

quando produzidas por pessoas não-religiosas, geram reações negativas por serem 

                                                 
3 A Canção Nova lançou seu primeiro site em 1995. 
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consideradas desrespeitosas. Entretanto, como veremos a seguir, quando os próprios 

fiéis apresentam propostas que unem fé e humor, seu conteúdo pode despertar bastante 

interesse e alcançar uma audiência relevante nas redes.  

 

2. Dinâmicas de autoridade 

 

Os princípios de contestação e liberdade fazem parte do imaginário da internet 

desde seus primórdios. Consequentemente, a concepção sobre o enfraquecimento de 

autoridades gerado pelos fluxos comunicacionais possíveis a partir da rede também é, 

frequentemente, tomada como premissa verdadeira. Ao falarmos sobre religião, tal 

contexto parece até óbvio. Com um alcance nunca antes experimentado para divulgar 

suas próprias reflexões sobre a fé e com a capacidade de conexão e colaboração para 

além das questões geográficas, é de se esperar que o “território livre da internet” seja 

usado para contestar lideranças e propor inovações.  Nesse sentido, para os blogueiros 

de O Catequista, a autonomia proporcionada pela rede se reflete principalmente no uso 

do humor para falar da fé e na abordagem direta de assuntos pouco usuais para sites 

católicos. Assim, chamar o Papa de “Papitcho”, explicar sobre o papel do diretor 

espiritual dizendo que “todo Luke precisa de um Yoda”4, ou fazer posts sobre “Sexo 

oral: legal ou imoral? ” - se tornam um diferencial do blog. Contudo, em contraposição 

com esse cenário de experimentações, é notável também o esforço dos blogueiros em 

mostrar seu alinhamento com a doutrina e tradição católica através das constantes 

referências e citações a documentos da Santa Sé e a fala de papas e santos, por exemplo. 

 Como evidencia a pesquisa de Campbell (2010), a institucionalidade religiosa 

tem papel central para a construção da autoridade religiosa na internet. A pesquisadora 

pontua que a autoridade religiosa é sempre baseada em questões espirituais e 

sobrenaturais, mas ressalta que nem por isso, a autoridade deixa de se usar de textos e 

outros elementos para se afirmar. Assim, ao realizar estudo com 100 blogs cristãos, ela 

sugere que é possível identificar quatro categorias distintas de autoridade que emergem, 

especificamente, do estudo da religião online. São elas: hierarquia religiosa, estruturas 

religiosas, ideologia religiosa e textos religiosos (CAMPBELL, 2010, p. 257).  A 

categoria hierarquia religiosa identifica as funções tradicionalmente exercidas por 

                                                 
4 Referência a trilogia Star Wars. 
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religiosos e abarca referências ou apelo a figuras religiosas, autoridades reconhecidas ou 

papéis de liderança da igreja tradicional. Tais marcas foram encontradas nos blogs como 

referências a personagens bíblicos, apóstolos, pastores, papas e reverendos.      

 Já a categoria estruturas religiosas é identificada com as estruturas 

organizacionais das igrejas e definida como referência ou apelo a hierarquia de cargos 

religiosos ou outros padrões de organização das igrejas como ministérios, conselho de 

leigos, liturgia e calendário litúrgico, escola dominical, grupos, células, entre outros.   

 Outra categoria de autoridade foi nominada como ideologia religiosa e abarca 

todas as questões teológicas e também ideológicas encontradas nos blogs que 

referenciam aspectos da crença cristãs bem conhecidos ou características utilizadas para 

identificar os indivíduos como cristão. Como exemplos disso expressões como Batismo 

do Espírito Santo, Corpo de Cristo, Discipulado, Glossolália, Salvação, Conversão, 

Evangelismo, justificação pela fé, santificação foram encontradas.   

A última categoria de autoridade descrita é a dos textos religiosos na qual as 

referências a textos religiosos são utilizadas como suporte para os argumentos 

desenvolvidos. Nesse quesito, os exemplos identificados foram bíblia, antigo 

testamento, apócrifos, livros de renomados autores religiosos como pastores e 

missionários e livros doutrinários.  

A partir dessa categorização, a análise de Campbell indica que os blogs se 

apresentavam mais como fonte de apoio às autoridades que de contestação. Grande 

parte dos discursos era de afirmação de líderes, órgãos estruturais, ideias teológicas e 

textos fundamentais. Os blogueiros cristãos estavam mais focados em afirmar e embasar 

suas próprias posições que propriamente atacar a postura dos outros.  

Além disso, a análise também apontou que a maioria dos responsáveis pelos 

blogs também exerciam papéis importantes dentro das comunidades religiosas 

presenciais, sendo chamados pela pesquisadora de “profissionais da fé” (2010, p.271, 

tradução nossa).  Isso pode evidenciar que a atuação on-line é vista em 

complementaridade com a atuação off-line, sendo até natural que pessoas 

comprometidas com uma causa, passem a incluir a internet na sua prática. Ou, como 

sugere Campbell, “autoridades que têm uma voz, poder e status off-line também podem 

ser os donos do poder on-line” (2010, p. 272, tradução nossa). Sendo assim, em meio as 
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dinâmicas do cristianismo, parece que a autoridade na blogosfera, seja para reafirmar 

seja para contestar, precisa estar ancorada em evidências do contexto off-line para se 

constituir. 

 

3. Articulações da religião digital no blog O Catequista  

 

O blog O Catequista é um empreendimento de um jovem casal católico do Rio 

de Janeiro que, motivado pela sua experiência de ministrar catequese para adultos em 

sua paróquia, resolveu estender essa atuação para a internet. O que começou em 2011 

como uma iniciativa sem pretensões, hoje se transformou em uma marca que expande 

suas atividades para diferentes plataformas digitais, com mais de 400 mil seguidores do 

Facebook por exemplo, e para outras mídias como o rádio e o mercado editorial. A 

presente análise faz parte de pesquisa de doutorado em andamento realizada a partir de 

abordagem etnográfica. Sendo assim, os dados aqui apresentados são fruto de 

observação e exploração no blog, de troca de e-mails com o casal, Viviane e 

Alexandre5, e de um encontro presencial realizado em setembro de 2015.  

A ideia de catequese, de ensinar a fé, é a força estruturante do projeto. Enquanto 

muitos empreendimentos religiosos midiáticos justificam-se pela via da evangelização e 

do devocionismo, o ímpeto de catequizar é que se mostra como mobilizador para a ação 

dos blogueiros. A diferença entre as duas atividades é que a evangelização é o ato de 

divulgar a fé cristã e a catequese já diz respeito a uma ação mais metódica de instrução 

sobre os aspectos doutrinários. Chama a atenção que, ao constatar a necessidade de 

catequese que existe entre os que já se consideram católicos, Alexandre demonstra certa 

indignação: “Uma coisa que me incomoda desde o início é que um percentual muito 

baixo dos católicos é realmente catequizado e entende tudo o que a Igreja fala e propõe.  

Muitos sequer entendem o que estão fazendo na Missa!”.   

 Essa indignação com o fato das pessoas que se consideram católicas não 

conhecerem ou não dominarem os sentidos da doutrina parece imputar aos catequistas a 

responsabilidade de reverter esse quadro através da atividade catequética no blog. O 

desagrado pela falta de instrução dos fiéis não deixa de ser uma insatisfação com o 

processo de formação oferecido pela própria Igreja que, na visão dos catequistas, é 

                                                 
5 O uso dos nomes verdadeiros do casal foi autorizado por eles via e-mail.  
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falho. Diante disso, a internet surge para eles como solução para as limitações de tempo 

e espaço da catequese convencional e como catalizador do alcance do trabalho. 

Alexandre relata que “não conseguia alcançar essas pessoas porque a Crisma acaba 

sendo procurada apenas por quem quer o sacramento.  O blog é uma chance de ampliar 

o trabalho de catequese para o povo católico”.    

É interessante perceber que a proposta de O Catequista se constitui na 

articulação de contextos institucionais, históricos e tecnológicos. Como postula a ideia 

de religião digital (CAMPBELL, 2013) é preciso pensar o on-line e o off-line de forma 

integrada. Assim, na compreensão sobre a atuação de O Catequista é preciso levar em 

consideração a existência de demanda por catequese dos católicos, a influência dos 

movimentos eclesiais e as potencialidades das mídias digitais. Primeiramente, ao 

atuarem como catequistas de adultos, os blogueiros evidenciam que a grande maioria 

das pessoas que buscam esse tipo de serviço não é formada por neófitos ou por quem se 

interessa por um processo de formação religiosa, mas por aqueles que tem interesse 

apenas na obtenção dos sacramentos. Isso acontece, na maioria das vezes, quando as 

pessoas interessadas no matrimônio precisam cumprir os pré-requisitos que são a 

obtenção dos sacramentos do batismo, eucaristia e crisma. Nessa lógica, a catequese e a 

ministração dos sacramentos ficam esvaziadas de seus conteúdos e significados e 

adquirem ares burocráticos, pois funcionam mais como um cumprimento de exigências 

do que como uma busca por aprofundamento religioso. 

Dentro desse contexto de leigos que demonstram pouco interesse e 

envolvimento com a Igreja e a sua doutrina, um fator essencial para que alguns fiéis, 

como os catequistas, busquem uma postura mais ativa na Igreja é a ação dos 

movimentos eclesiais. No caso dos blogueiros, apesar de atualmente não estarem 

ligados a nenhum movimento ou pastoral, eles creditam muito de sua forma de entender 

e viver a fé aos seus vários anos de participação no movimento Comunhão e Libertação. 

Ao se proporem a dialogar com a contemporaneidade (CARRANZA, 2011), os 

movimentos eclesiais possuem papel central na formação de leigos mais atuantes e 

engajados nos serviços da Igreja e mais interessados em dar respostas aos 

questionamentos da atualidade.  Com essa formação diferenciada, os leigos se sentem 

capacitados a contribuir na solução dos problemas da Igreja. Munidos das referências 
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doutrinárias e do ímpeto de ação missionária, ao se apropriarem das possibilidades 

trazidas pelas mídias digitais de conexão e compartilhamento entre pessoas com 

interesses em comum, os catequistas encontraram o espaço propício para desenvolver 

seu projeto de catequese com mais liberdade e sem limitações de tempo e espaço. 

Segundo o catequista: 

A coisa acabou fazendo um sucesso inesperado e percebi que o 

Senhor estava apontando um novo caminho para o nosso trabalho de 

catequese, e desta vez, fora da estrutura rígida de uma pastoral.  Então, 

me senti livre para aplicar em O Catequista uma série de práticas de 

marketing e comunicação, que não tinham espaço dentro da catequese 

tradicional.  
 

Nessa perspectiva, catequizar os católicos é o desafio que se impõem. Dirigir-se 

para quem já é católico faz parte da missão do blog.  Viviane confirma esse foco: 

O blog é um instrumento de informação, de consolo e de renovação da 

fé daqueles que já creem na Santa Igreja. Os demais - ateus e pessoas 

de outras religiões -, em geral, só entram em sites e fóruns católicos 

para trollar, e não para estabelecer um diálogo aberto, sincero e 

intelectualmente honesto. Eventualmente, estabelecemos diálogos 

com não católicos, com alguns poucos que se mostram interessados 

em conhecer a fé católica, ainda que discordem dela. Mas isso são 

exceções que abrimos. 

 

Nessa lógica de fala direcionada aos católicos, os catequistas não deixam de 

abordar as diferenças entre o catolicismo e outras crenças com discursos que 

normalmente misturam crítica, paródias e  memes.  Inclusive, as seções do blog “Crente 

#FAIL” e “Fantasminha #FAIL” são dedicadas, respectivamente, a textos que tratam 

das “falhas” das doutrinas de evangélicos e espíritas. Como é de se esperar, tais textos 

também atraem a atenção de muitas pessoas que professam a religião que está sendo 

criticada, o que faz com que os debates nos comentários fiquem bem acalorados. Nesse 

embate de ideias, os catequistas não parecem se importar muito com as críticas 

recebidas. Tanto, que eles cunharam até uma expressão: dizem que costumam ser muito 

“crenticados”, quer dizer, criticados pelos crentes.  Essa prática parece evidenciar 

nuances diferentes daquelas apontadas por Campbell (2010) no estudo de blogs cristãos. 

Se, no contexto dos blogs de língua inglesa, o embate entre diferentes crenças não se 

mostrava relevante, no contexto brasileiro, é possível notar que a postura de embate 

demonstrada pelos blogueiros estudados não é exclusividade de O Catequista, pois é 

cada vez mais comum a presença de temáticas religiosas em polêmicas na rede. 
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 Dessa forma, os catequistas, convictos de seus papéis de leigos, enxergam no 

blog a chance de melhorar a catequese e de fazer um trabalho diferenciado, mais 

atrativo e conectado com a modernidade através da linguagem informal, do tom jocoso 

das postagens e do domínio da gramática da internet. Para Viviane, apesar de haver 

muitos sites dedicados à religião, falta conhecimento sobre a internet para realizar um 

bom trabalho. Na opinião dela muitos sites católicos têm um bom conteúdo, mas não 

são atraentes, principalmente para os jovens. “A linguagem era muito católica...digo 

pejorativa assim porque era catoliquês mesmo, porque falava uma coisa que o jovem ou 

quem tá iniciando na fé católica não alcança”. Nesse ímpeto de ‘traduzir’ o conteúdo 

católico para uma linguagem coloquial e atraente, a catequista apresenta o humor como 

um elemento central para a sua proposta do blog.  

Então foi uma coisa que a gente fez e agora vê outras pessoas tentando 

fazer, mas aí a gente tá um pouco na frente, enfim, foi uma coisa que a 

gente inventou de fazer e conquistou um público que assim, é restrito, 

mas é razoável. Não é o público da Globo ainda (risos), mas é 

razoável, um público importante que tava precisando entender as 

coisas mas não tinha um lugar que explicasse as coisas de uma 

maneira mais simples, com uma linguagem coloquial. Não como um 

tratado teológico. A maioria dos blogs ainda não usava a linguagem da 

internet. Só usava a internet como um meio, mas não usava a 

linguagem da internet (A catequista). 

 

 Outra questão interessante, diz respeito às apropriações que os leigos fazem da 

doutrina e da tradição católica. No blog, a maioria dos textos traz diversas referências a 

bíblia, ao catecismo e outros documentos eclesiais seja para explanar sobre questões 

doutrinárias, seja para dar uma “visada católica” a algum assunto atual ou polêmico. 

Viviane acredita que para responder aos acontecimentos do mundo os fiéis devem 

confiar em suas capacidades pessoais de raciocínio e criatividade. “Eu vejo as pessoas 

muito medrosas de falar de coisas que não estão explícitas no catecismo. Poxa, mas 

Cristo nos deixou aí a Tradição, as Escrituras, tudo pra gente ter inteligência pra poder 

analisar as coisas também”. Assim, apesar de buscarem ancorar seus discursos na visão 

oficial da Igreja, as escolhas e apropriações feitas pelos blogueiros da doutrina revelam 

intencionalidades e geram ressignificações.  Sendo assim, é possível notar que as 

dinâmicas de construção da autoridade no blog se dão, principalmente, através das 

categorias de textos religiosos e ideologia religiosa (CAMPBELL, 2010), pois a 

referências a textos sagrados e documentos são usados para dar sustentação a 
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argumentos e evidenciam as filiações dos blogueiros frente as diversas correntes do 

catolicismo.  

 Outra característica própria da internet, a conversação também se mostra forte 

no blog, com frequente conversação nos espaços de comentários. Ao falarem sobre a 

interação on-line os blogueiros transparecem empolgação e cansaço. Um grande número 

de mensagens via e-mail e Facebook chegam diariamente aos catequistas que afirmam 

ser possível responder só 50 a 60% dos relatos recebidos. A conversação é uma das 

atividades mais penosas do blog para o casal. Tanto pelo número de mensagens, quanto 

pelo teor delas. A catequista comenta como é preciso paciência para responder 

determinados tipos de perguntas: 

Por exemplo, no post sobre o sexo oral. A primeira coisa que 

escrevemos foi: adiantamos que não existe nada na doutrina da Igreja 

que defina nada sobre essa questão. Então, a primeira coisa que a 

gente falou foi que a Igreja não define. Daí tem vários comentários 

assim: mas o que a Igreja diz sobre isso? (risos) Puta que pariu, pelo 

amor de Deus, cara! A primeira coisa que eu disse é que a Igreja não 

diz nada.... que a gente vai buscar pistas nos teólogos morais, nos 

autores católicos mais respeitados.... Tem que ter muita paciência. Às 

vezes dá vontade de virar e ser grossa, mas a gente tá aqui pra 

catequisar né, então, não pode. 

 

Apesar das reclamações, Viviane também se mostra sensibilizada principalmente 

pela grande quantidade de mensagens de cunho íntimo que eles recebem, pedindo 

algum tipo de orientação ou ajuda. “São como ovelhas sem pastor. Será que elas não 

têm um diretor espiritual decente, um amigo mais maduro pra elas falarem essas coisas? 

É muito complicado. E a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande pra 

responder. Parar, pensar o que escrever”. Alexandre complementa essa visão afirmando 

que eles sempre orientam as pessoas a buscarem um acompanhamento presencial. “A 

gente sempre pede a pessoa que ela pegue aquilo que a gente conversou e vá conversar 

com um padre. A gente não quer que ela fique só no relacionamento virtual. Porque eu 

não vejo o contexto, eu pego só um lado da história, eu não sei quais são os outros”.   

Diante dessa procura dos catequistas como conselheiros, pode-se inferir que eles 

exercem um tipo de autoridade chamada por Campbell (2010) de carismática, pois é 

baseada no apelo à razão na interpretação dos textos religiosos e no exercício de algum 

dom natural e/ou sobrenatural. Ao demonstrarem autoridade para discorrer sobre 

questões de fé e assuntos atuais e ao se mostrarem conectados com a modernidade 
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através de sua expertise no uso da internet, os blogueiros acabam se mostrando 

próximos da realidade de muitos de seus leitores e acessíveis para que a conversa 

iniciada nos textos do blog se prolongue e se aprofunde.  

Assim, o blog O Catequista, enquanto empreendimento independente de fiéis na 

internet, pode ser entendido como um espaço de experimentações do catolicismo em 

que a cultura religiosa midiática na internet se torna experiência pessoal e pastoral na 

atuação dos leigos que mantém a iniciativa. 

 

Considerações finais 

 

Levando em consideração as transformações oportunizadas pelas apropriações 

das plataformas digitais para a atuação do leigo católico e a necessidade de pensar essas 

novas formas de fazer e vivenciar a religião numa visão integradora dos contextos on-

line e off-line ao chegar no final desse texto percebe-se que o projeto de catequese 

digital de O Catequista evidencia importantes questões para os estudos sobre mídia e 

religião. A primeira delas o papel central que a institucionalidade religiosa pode ter na 

atuação dos leigos na internet. Apesar de se tratar de iniciativas autônomas de fiéis, fica 

perceptível que além de subsídio de credibilidade e autoridade, a institucionalidade 

também direciona o próprio entendimento do que é ser leigo e do que deve ser a ação do 

leigo, inserindo-se assim em projetos mais amplos de reinstitucionalização católica. 

Outra questão que se coloca para a reflexão diz respeito mais diretamente às 

potencialidades do ambiente digital para o serviço de catequese. Ao mesmo tempo em 

que a rede se mostra propícia para a discussão de ideias, já que de forma atraente sobre 

conteúdos religiosos na internet O Catequista consegue atingir muitas pessoas, o 

cansaço dos blogueiros em tentar dar conta da interação desejada por seus leitores 

transparece as fragilidades da proposta da catequese on-line.  Como sugere a ideia 

tradicional de catequese, além da transmissão de conteúdo, o catequista desempenha um 

papel de acompanhamento e aconselhamento dos neófitos. Todavia, na internet não 

parece ser uma ideia viável tentar responder às demandas de apoio de centenas de 

leitores, como se fosse em uma turma de catequese convencional. 
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