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Resumo Expandido: 

Sob um novo paradigma incontestável de manter-se hegemônica diante da disputa com 

outras denominações, a Igreja Católica submete-se a uma indulgência teológica 

emoldurando suas práticas litúrgicas, procurando adequar-se aos moldes do mercado 

capitalista que, em sua fase moderna, implementa uma cultura assinalada pelo 

espetáculo, pelo entretenimento, pela lógica do consumo. Estampando na Igreja 

Católica sinais provenientes da mediatização. O objetivo deste artigo é analisar e refletir 

a imbricação entre a Igreja Católica e fatores mediáticos do cotidiano. Em que medida a 

interferência da lógica dos meios de comunicação no cenário religioso católico resultou 

na transmutação do ritual religioso católico em uma cerimônia religiosa 

espetacularizada. Sendo emoldurado pela mediatização este novo formato vem se 

mostrando nas páginas virtuais, aplicativos, shows de cantores católicos e venda de 

produtos de evangelização, visando aproximar a instituição à cultura juvenil. O corpus 

desta análise é a Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu na cidade do Rio de 

Janeiro em 2013. Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico que tem por base 

Carranza (2011) que demonstra como a inserção da modernidade altera a identidade do 

cristianismo e afeta a sua maneira de existir; Miklos (2012) tece um questionamento 

sobre o processo de transmutação sofrido na experiência religiosa e Debord (2005) 

apresenta a sociedade desconstruída de sua própria realidade à convertendo em 

espetáculo continuo e o impacto desta alteração no formato da religião Católica. É nesta 

conjuntura que a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 demonstrou um conceito 

alterado no formato de apresentação dos preceitos religiosos e uma lógica mediatizada 

de religião. 

 

 

Palavras-chave: 

Mediatização; Ritual Religioso; Espetáculo; Igreja Católica; Jornada Mundial da 

Juventude – RJ/2013. 

 

Do ritual tradicional ao mediatismo espetaculizado 

 

O ritual é parte inerente da tradição de um povo, possui linguagem própria, 

gestos, objetos, emoções e simboliza a ligação entre o homem e o sagrado. Para Wulf 

(2013, p.95), os rituais são essenciais “para a gênese e prática da religião, sociedade e 

comunidade, política e economia, cultura e arte, aprendizado e educação”, é parte 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São 

Paulo, SP, de 04 a 06 de outubro de 2016 
2  Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade 

Paulista. Email: gislaine@gsmetodo.com.br 
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intrinsica da vida humana. Podendo ser reralizado de modo coletivo ou individual, está 

presente em todas as culturas como afirmam Contrera (2005), Miklos (2012), Wulf 

(2013), Eliade (1992) e Cyrulnik (1995), sendo composto por experiências, sensações, 

sentimentos e percepções pessoais. É por meio da cultura que os diversos formatos de 

rituais se multiplicam e se replicam de maneira casual. O ritual estabelece uma 

comunicação entre o homem e uma divindade, e é fator concomitante entre as pessoas 

que formam uma sociedade como descreve Cyrulnik: 

O ritual que permite a cada indivíduo ocupar seu lugar biológico, 

comportamental e emocional no interior do grupo serve também de 

cimento para o corpo social, que, graças a ele, permanece unido e 

funciona „como um único homem‟. Nesse nível de organização do ser 

vivo, o ritual é uma conduta que tem por efeito estimular a biologia 

dos indivíduos e sincronizar os grupos (CYRULNIK, 1995, p. 106). 

 

Além do sincronismo entre os membros de um determinado grupo há também a 

necessidade de uma organização nos ritos, visando dar sentido ao que se realiza naquele 

momento e grupo. Terrin (2004) retrata como se estabelece esta organização em um 

ritual: 

O rito coloca ordem, classifica, estabelece as prioridades, dá sentido 

do que é importante e do que é secundário. O rito nos permite viver 

num mundo organizado e não-caótico, permite-nos sentir em casa, 

num mundo que, do contrário, apresentar-se-ia a nós como hostil, 

violento, impossível (TERRIN, 2004, p. 19). 

 

 Os padrões da sociedade em que o individuo esta inserido é criada e recriada por 

intermedio desta ordem, são padrões essenciais na construção da cultura daquele 

determinado grupo. Essa ordem cria e recria padrões na sociedade em que o indivíduo 

está inserido, pois os padrões são essenciais para a composição da cultura de um 

determinado grupo de pessoas. Wulf (informação verbal) 
3
 afirma a existência da busca 

em uma sociedade por universais, por padrões, por particularidades e se forem 

percebidas essas situações, elas se tornam um padrão; ao se perceber, o padrão já se 

estabeleceu em quase todas as culturas e passa-se a enxergá-las de modo universal. 

 Essa organização transparece no ritual, sendo ele um síncrono de padrões 

universais estabelecidos pela sociedade e com características essenciais de sintonia com 

                                                 
3 Noticia fornecida por Christoph Wulf no Seminário Relações entre Rituais e Mimese - Mídia e Corpo, em São 

Paulo, 2014. 
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deuses. A ligação com esses deuses é feita por intermédio do ritual, que nos moldes 

arcaicos o corpo é apresentado como personificação do divino como descreve Miklos: 

Uma delas é o fato de que cada ritual mítico procura reafirmar um 

significado profundo do real através da invocação de forças poderosas, 

provenientes de seres sobrenaturais. Cada complexo de ações deverá 

instaurar, no momento presente, no âmbito da vida cotidiana, um 

vínculo com aquilo que garante a permanência da vida, do 

movimento, da natureza, de tudo o que a realidade tem de válido, 

quanto também do que a poderia colocar em xeque, mas é necessário 

para que uma ordem geral do mundo permaneça. Nesse cenário, quero 

ressaltar a enorme importância do corpo, que funciona como uma 

espécie de plataforma de suporte para uma quantidade indefinida de 

mecanismos ritualísticos, isso não apenas pelo fato de sempre 

estarmos presentes, de uma forma ou de outra, em algum complexo de 

ação de um ritual, mas pelo fato de ele sempre já ser algo transitivo, 

como uma ponte entre a interioridade de nosso ser, de nossa 

consciência, e a realidade externa, o mundo das coisas e das pessoas. 

Em diversos momentos essa sua condição de via de passagem entre o 

que pensamos e o que queremos que exista na realidade se torna 

especialmente significativa. O corpo constitui um elemento importante 

para compreendermos a relação intrínseca entre homens e deuses 

(MIKLOS, 2012, p. 66). 

 

Deste modo é possível demonstrar que os ritos são compostos pela mistura entre 

espiritualidade e corporeidade do homem, é por meio deste corpo místico que se celebra 

os rituais. Para Wulf (2013) a interação do homem se estabelece por meio do ritual: 

Os rituais estão entre as formas mais efetivas de comunicação e 

interação humana. Podemos pensar nos rituais como as ações nas 

quais as encenações e performances do corpo humano desempenham 

um papel central. Por meio dos rituais, comunidades são criadas e as 

transições dentre e entre elas são organizadas. Em contraste com 

formas puramente lingüísticas de comunicação, os rituais são 

configurações sociais, nas quais a ação social comum e a interpretação 

produzem ordens e hierarquias (WULF, 2013, p. 89). 

 

 Tendo como base essa configuração pode-se afirmar que o ritual é fator 

indispensável para a construção de um grupo social, como discorre Turner:  

Os rituais revelam os valores no seu nível mais profundo... os homens 

expressam no ritual aquilo que os toca mais intensamente, e, sendo a 

forma de expressão convencional e obrigatória, os valores do grupo é 

que são revelados. Vejo no estudo dos ritos a chave para 

compreender-se a constituição essencial das sociedades humanas 

(TURNER, 1974, p.19). 
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O ritual estabelece uma forma e expressão e esboça o comportamento de troca e 

ganho de valor comunicativo na sociedade, desenvolve uma linguagem própria 

contendo tempo, espaço e corpo como características fundamentais para a construção de 

um elo entre os membros de um determinado grupo. Tendo como base os aspectos do 

ritual arcaico ou simplesmente ritual, que contempla pessoas, lugar sagrado, objetos e 

vestes, a Igreja Católica compõe seu modelo de ritual tradicional à missa. Ritual este 

que tem o poder de transmitir uma tradição, envolve comportamentos, doutrinas e 

carisma, além de ser composto por espaço, linguagens, símbolos e objetos próprios. 

Para compreender melhor o ritual tradicional católico faz-se necessário a leitura 

do livro da bíblia no qual consta a descrição da primeira celebração cristã em Jerusalém, 

retratada nos livros de Marcos, Mateus e Lucas: 

Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-

o e, distribuindo-o aos discípulos, disse: “Tomai e comei, isto é o meu 

corpo”. Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu-o a eles 

dizendo: “Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da 

aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Eu 

vos digo: Não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que 

convosco beberei o vinho novo no Reino do meu Pai (BÍBLIA, 2006, 

p. 1751). 

 

 Este modelo é o ponto principal no ritual tradicional católico a missa, ao repeti-

lo faz-se memória ao ato, assumindo desta forma o compromisso com a doutrina 

católica. Nos moldes tradicionais o ritual denominado missa é constituído por quatro 

partes, liturgia da palavra, liturgia eucarística, rito inicial e rito final, sendo assim 

estruturado por partes distintas, porém de igual importância entre elas, pois ambas se 

completam e estão embasadas nos dogmas
4
 e carismas da instituição católica. São eles 

que orientam o caminho que os fiéis católicos devem seguir, transmitidos e orientados 

por meio dos ensinamentos do catecismo
5
 católico.  

 No entanto esse modelo tradicionalista repleto de regras e preceitos vem 

sentindo as fortes influências do capitalismo, individualismo e pluralismo religioso 

moderno como descreve Benedetti: 

A Igreja Católica não consegue controlar mais seus membros e tenta 

desesperadamente impor sua visão de mundo, valores e normas que 

daí emanam a sociedade que provoca essa situação de liberdade frente 

                                                 
4 Dogma religioso. Ponto de doutrina religiosa considerado verdade revelada, inacessível à razão, um enigma, ocorre 

em todos os ritos sacramentais cristãos. 
5 Livro que descreve os preceitos que os cristãos católicos devem seguir como regra de vida. 
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às instituições. [...] Para sair deste dilema é preciso definir 

concretamente o que a instituição busca. Num mundo marcado pelo 

pluralismo, fundado em escolhas pessoais e estas caracterizadas pela 

busca da felicidade imediata, torna-se difícil, senão impossível, chegar 

a um ponto de convergência comum (BENEDETTI, 2009, p. 17). 

 

Em um cenário católico institucionalizado com base no tradicionalismo em que 

as escolhas individualizadas não existem, a inserção na sociedade pelos meios de 

comunicação desta nova roupagem, começa a gerar fortes influencias nos moldes do 

ritual católico. Carranza retrata essa inserção da modernidade no cristianismo: 

O Cristianismo como matriz social da cultura ocidental entra em crise 

no momento que não mais modela os comportamentos e as 

consciências dos indivíduos, isto é, na hora em que outras referências, 

religiosas ou não, passam a ocupar seu lugar. A modernidade, 

enquanto modo de compreender a história, reinterpretar o tempo e 

espaço, configura-se como sistema cultural, deflagrando processos 

irreversíveis que atingiram o âmago das relações entre a religião e a 

sociedade. Na recente história do cristianismo, em geral, e do 

catolicismo, em particular, diversas serão as iniciativas por parte das 

instituições para retomar seu papel de referência totalizante nos 

indivíduos e nos coletivos, outrora visibilizada em todas as instâncias 

sociais (CARRANZA, 2011, p. 25). 

 

 E partindo deste ponto vemos a transmutação dos fiéis católicos tradicionais para 

católicos inebriados pelos rituais mediatizados e espetacularizados.  

 O ritual não migrou apenas do tradicional para o mediatizado, mas incorporou 

também aspectos de espetáculo como discorre Miklos: 

Sendo a religião um fenômeno da cultura, parece-nos que há 

interferências mediáticas no cenário religioso e, na mesma medida, 

interferências religiosas no cenário mediático. Já com os estudos 

realizados sobre a cultura de massa do século XX, dos quais podemos 

ressaltar o trabalho de Edgard Morin, sabemos que o espetáculo ocupa 

o lugar do ritual. Com essa substituição passa-se a buscar na 

visibilidade mediática, que em sua operação de exposição explicita o 

que não existe (simulacro) e que não deixa de ser um dos movimentos 

que constituem o espírito do nosso tempo, a revelação perdida. Em 

outras palavras, o desencanto do mundo pela técnica. A experiência de 

estado alterado de inconsciência e êxtase místico é substituída por 

experiências espectrais na web (MIKLOS, 2012, p.118). 

 

 Essa contaminação dos rituais católicos pelo formato do espetáculo pode ser 

visualizada nos mais diversos rituais católicos (missa, celebração de casamento e 

batizados), foi afetada frente aos seus rígidos pilares não mediáticos. O ritual casamento 
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não é mais unicamente um rito de união entre o casal e sim um espetáculo que deve ser 

registrado de forma mediática, como representa a imagem a seguir. 

Figura 1. Selfie na cerimônia de casamento 

 

Fonte:< http://www.philipenogueira.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Luana+Rafael-Casamento-Casamento-de-

dia-Casamento-catolico-Cabelo-Cacheado-Noiva-S%C3%ADtio-Geranium-Naked-Cake-

Decora%C3%A7%C3%A3o.-34.jpg>, 2015. 

 

 A missa nesse formato de show simula o ritual sagrado, atrai muitas pessoas e as 

envolve no grande espetáculo com elementos simbólicos do tradicionalismo presentes 

neste novo cenário, o secular.  Foi com estas características e elementos mediáticos e de 

espetáculo que o ritual católico foi celebrado na Jornada Mundial da Juventude Rio 

2013, em local público e secular a manifestação religiosa se faz presente. 

 

Uma Jornada Mundial da Juventude Espetacular 

 

A Jornada Mundial da Juventude é um evento mundial promovido pela Igreja 

Católica destinado aos jovens, acontece a cada dois ou três anos em países previamente 

escolhidos pelo papa, buscando promover o encontro entre o pontífice e os jovens, 

visando um aprendizado sobre a fé e conhecimento sobre Jesus Cristo, embasado na 

doutrina católica. Iniciou-se em 1980 no pontificado de João Paulo II, que teve o desejo 

de reunir jovens de diversas culturas para a troca de conhecimentos sobre fé, 

cristianismo e doutrina da Igreja Católica. A escolha dos locais para os eventos acontece 

sempre ao termino do evento anterior, em uma missa denominada missa de envio, na 

qual se indica os caminhos que o jovem deve trilhar até próximo encontro. A escolha do 

http://www.philipenogueira.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Luana+Rafael-Casamento-Casamento-de-dia-Casamento-catolico-Cabelo-Cacheado-Noiva-S%C3%ADtio-Geranium-Naked-Cake-Decora%C3%A7%C3%A3o.-34.jpg
http://www.philipenogueira.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Luana+Rafael-Casamento-Casamento-de-dia-Casamento-catolico-Cabelo-Cacheado-Noiva-S%C3%ADtio-Geranium-Naked-Cake-Decora%C3%A7%C3%A3o.-34.jpg
http://www.philipenogueira.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Luana+Rafael-Casamento-Casamento-de-dia-Casamento-catolico-Cabelo-Cacheado-Noiva-S%C3%ADtio-Geranium-Naked-Cake-Decora%C3%A7%C3%A3o.-34.jpg
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Rio de Janeiro como sede da Jornada Mundial da Juventude do ano de 2013 ocorreu em 

Madri na Espanha no ano de 2011 pelo então Papa Bento XVI, com data prevista para 

Julho de 2013 e com expectativa de reunir cerca de 2 milhões de jovens dispostos a 

compreender mais sobre a Religião Católica.  

 Esta JMJ não buscaria apenas a troca de experiências entre jovens e o pontífice, 

mas também o resgate dos jovens para a Igreja Católica no Brasil. Em um estudo 

apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, embasado em dados estatísticos do IBGE, 

constatou-se a queda no número de jovens católicos no Brasil e mais expressivamente 

na cidade sede do evento Rio de Janeiro, Neri apresenta esses dados estatísticos em sua 

pesquisa: 

A evolução recente entre 2003 e 2009, observamos queda na 

proporção de católicos em todas as faixas etárias. Essa mudança foi 

menos para grupos com idade mais avançada (a taxa cai de 77,53% 

para 74,24% para aqueles acima de 60 anos), enquanto nas faixas mais 

jovens a queda foi maior (a taxa cai de 75,22% para 67,49% na faixa 

de 15 a 19 anos de idade). (NERI, 2011, p.17) 

 

 Em conjunto com estes dados, o estudo apresentou também um gráfico 

apontando essa queda : 

 

Figura 2 - Percentual de católicos 

 

 
 

Fonte: < http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_FGV_CPS_Neri.pdf>, 2015. 

 

 Estes números são mais expressivos em se tratando de jovens. A Revista Isto É 

(2013) publicou em um resumo com base nos dados do IBGE com as informações  

apresentadas a seguir: 

http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_FGV_CPS_Neri.pdf
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Figura 3 - Religião x idade 

 
Fonte:< Revista Isto É - Edição 2278>, 2013. 

E foi diante deste cenário religioso em queda por parte dos jovens, no qual é o 

foco central da JMJ que a mesma desembarca no Brasil, a missão se tornava ainda 

maior, pois além de aproximar os jovens a cultura católica a JMJ tinha também o 

objetivo de resgatar esses jovens distantes da fé católica. 

E um dos recurso apresentado para atrair os jovens foi utilizar elementos 

característicos do dia a dia do jovem, a tecnologia, transformar ainda mais o cenário 

religioso em cenário religioso mediático. A Igreja Católica em decorrência do 

deslocamento do formato religioso do tradicional ao mediatizado, nas ultimas décadas 

tem se moldado conforme as mudanças apresentadas pela sociedade cada dia mais 

mediatizada. Vemos na JMJ Rio 2013 muitos aspectos desse novo formato mediático e 

secular com o desígnio de conquistar e reconquistar fiéis, como demonstra os números 

desta Jornada no site de noticias G1 (GLOBO, 2013) publicado em março de 2013: “ 

público estimado de 2,5 milhões de pessoas, 60 mil voluntários, 800 mil kits peregrino, 

um milhão de leitos, 1,5 milhão de hóstias e 600 mil selos comemorativos”. 

Podemos assim compreender, que a religião transformada em números adentra à 

mediatização e a modernidade do espetáculo. Esta experiência dita como moderna do 

espetáculo é tratada por Debord: 

A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é 

fortuitamente ou 

superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente espetaculista. 

No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o 

desenvolvimento é tudo. O espetáculo não quer chegar a outra coisa 

senão a si próprio (DEBORD, 2005, p.12). 

  

Deste modo vemos como a espetaculização e a mediatização transmutou o 

cenário religioso católico, o transformando não apenas em um ritual católico com 

elementos da modernidade, e sim o convertendo totalmente a esse novo modelo 

espetacularizado. A Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 foi um evento que contou 
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com diversos rituais católicos como a celebração de missas, confissões, via sacra entre 

outros, mas o que muda neste evento além o formato, são os elementos do capitalismo e 

do mundo secular. Um evento religioso realizada em um local secular como as areias de 

Copacabana, uma missa ritual sagrado católico acontecendo ao mesmo tempo em que 

pessoas normais tomam sol e fazem seus mergulho nas praias. E embasado nessas 

transformações a JMJ Rio 2013 transmutou o ritual católico em ritual espetaculizado, 

pois não deixou a desejar para qualquer outro evento, contou com mega palco, ingresso, 

customização de roupas, interação online e até lembranças pós evento. 

Dentre eles destaco o kit peregrino produto deste evento, no qual eu denomino 

de ingresso, pois sem ele o jovem não é incorporado fielmente ao evento, é por 

intermédio do kit peregrino que ele passa a pertencer ao grupo. Da mesma maneira que 

os demais espetáculos seculares ele pode ser adquirido com antecedência pelos fieis, 

mesmo sendo um ingresso , ele não é obrigatório já que o evento ocorreu em espaço 

público. Porem gerava dessa maneira a pertença ao evento,o se tornar parte integrante 

do acontecimento. 

Para a aquisição do Kit era necessário fazer um cadastro pelo site do evento 

(www.rio2013.com), neste cadastro apresentava varias opções de pacotes que variavam 

de R$ 106,00 a R$ 608,00, neles além dos itens comuns como Mochila, boné, camiseta 

e livros, o jovem podia optar por pacotes com ou sem hospedam, alimentação e 

transporte (bilhete de ônibus e metro) e também definia o período de permanência no 

evento (um dia ou mais). Todos os itens do kit peregrino possuem logomarca do evento 

da JMJ Rio 2013, como demonstra a imagem (figura 4) a seguir. 

Figura 4. Kit Peregrino 

 
Fonte:<http://valecurti.blogspot.com.br/2013/08/jmj-kits-sobrevivencia.html>, 2016. 

http://valecurti.blogspot.com.br/2013/08/jmj-kits-sobrevivencia.html
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Outra caracteristica marcante deste evento foram os aplicativos e paginas web 

com o objetivo de orientar e integrar os participantes ainda mais ao evento. Os 

organizadores da JMJ Rio 2013 pensando em um modo de apresentar suporte ao jovem 

peregrino criaram o aplicativo Rio 2013 (figura 5) por meio deste aplicativo se tornou 

possível encontrar um pouco da historia das jornadas, hino da jornada e informações 

sobre a cidade cede da JMJ Rio de Janeiro (pontos turísticos, transporte e serviços 

públicos) e a agenda do evento. Visando cada vez mais a interação dos jovens por meio 

de tecnologias que por eles são mais facilmente familiarizadas outros grupos criaram  

aplicativos como o Ijuventude (figura 6), construído por um grupo de jovens de 

campinas com o intuito de ajudar os jovens a acompanhar cânticos e leituras. Outro 

aplicativo muito utilizado foi o siga a cruz que apontava em um mapa o trajeto que a 

cruz peregrina (Cruz de madeira que percorre o pais cede da Jornada Mundial da 

Juventude juntamente com o Ícone de Nossa Senhora) , este aplicativo acompanhou a 

cruz durante toda a sua estadia no Brasil ( figura 7).  

 

Figura 5 - Aplicativo Rio 2013  

 

Fonte:< Livro do Peregrino, p. 47>, 2013. 

Figura 6 - Aplicativo iJuventude 

 

Fonte: 

http://www.jmjcampinas.org.br/app/>, 2016. 

Figura 7- Aplicativo Siga a Cruz 

Fonte: <,http://www.mobits.com. 

br/2013/8/16/mobits-modulo-criam-

aplicativos-oficiais-jornada-mundial-

juventude>, 2016. 

 

http://www.jmjcampinas.org.br/app/
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E como ponto central desta JMJ temos os mega palcos, que estiveram presentes 

em todos os principais rituais da Igreja Católica como a via sacra e missas, de abertura, 

de envio e pregações do Papa Francisco. Todos em grandes proporções, os megapalcos 

distribuídos em uma extensão de 900 metros pela orla de Copacabana (figura 8). Foi 

responsável pela representação da via sacra a qual representa os passos finais da vida 

publica de Jesus Cristo segundo a Bíblia sagrada. 

Figura 8 - Orla de Copacabana 
 

 
Fonte:< http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude-2013/raio-x-de-copacabana/platb/>, 2016. 

 

Em outra extremidade da praia de Copacabana foi instalado o megapalco central 

do evento com 4 mil metros quadrados ao qual abrigou em cada uma das missas nele 

realizadas padres, comitivas oficiais de cardeais, leigos convidados e cantores (figura 9). 

Foi deste palco que Francisco acompanhou por meio de telões (figura 10)  (outro 

aparato tecnológico presente na JMJ) a via sacra realizada em palcos um pouco menores 

porem também em grandes dimensões (figura 11). 

http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude-2013/raio-x-de-copacabana/platb/
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Figura 9 - Missa no palco principal 

 

 
Fonte:<http://img.cancaonova.com/cnimages/canais/upload

s/sites/11/2014/07/9383706827_83e50de054_z.jpg>, 2016. 

Figura 10 – Telões na Orla de Copacabana 

 

 Fonte:< http://ultimosegundo.ig.com.br/ brasil/rj/2013-07-

28/evangelicos-se-unem-a-catolicos-na-jornada-mundial-

da-juventude.html  >, 2016. 

Figura 11 - Palco da III Estação da via sacra 

 

 
Fonte: < http://i.ytimg.com/vi/6cAU1d9 KpUQ/ ma xresdefault. jpg>, 2016. 

 

Faz-se visível nesses palcos o vinculo entre pessoas e imagens projetadas neles, 

segundo Debord (2005, p.9), “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”. 

Diante deste modelo de religião espetáculo, a Igreja Católica se reinventa e 

declara em suas ações não conseguir mediar a relação entre o homem e o sagrado sem a 

necessidade de submeter-se a aspectos mediáticos da sociedade secular. Esta 

transformação na forma base da sociedade foi fortemente influenciada pelos meios de 

comunicação realizando uma mudança cultural nas relações interpessoais. E como  

conseqüência a lógica do entretenimento foi fortemente ressaltada, contribuindo para a 

era do espetáculo, no qual nem o cenário religioso conseguiu se excluir deste formato 

http://img.cancaonova.com/cnimages/canais/uploads/sites/11/2014/07/9383706827_83e50de054_z.jpg
http://img.cancaonova.com/cnimages/canais/uploads/sites/11/2014/07/9383706827_83e50de054_z.jpg
http://img.cancaonova.com/cnimages/canais/uploads/sites/11/2014/07/9383706827_83e50de054_z.jpg
http://ultimosegundo.ig.com.br/
http://i.ytimg.com/vi/6cAU1d9%20KpUQ/%20ma%20xresdefault.%20jpg
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mediatizado de sociedade, que vem instaurando uma nova forma de pensar. Debord 

(2005) cita como ocorre essa nova forma de pensar: 

O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, 

como uma parte da sociedade, e como instrumento de unificação. 

Enquanto parte da sociedade, ele é expressamente o sector que 

concentra todo o olhar e toda a consciência. Pelo próprio facto de este 

sector ser separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa 

consciência; e a unificação que realiza não é outra coisa senão uma 

linguagem oficial da separação generalizada (DEBORD, 2005, p.8). 

 

Com uma roupagem moderna e a atraente, o discurso religioso tradicional  se  

transforma em modelo de discurso religioso mediático e agregado a isso os moldes de 

espetáculo inseridos em seus ritos religiosos.  

É esta religião espetáculo que concebe a religião uma embalagem sedutora e 

robusta de um produto embalado atraentemente e pronto para o consumo. 

Transformando o fiel em mero consumidor de uma religião fastfood, onde se escolhe o 

que consumir, em um grande mar de ofertar construídas com padrões seculares de uma 

religião mediática. Tornando o fiel um espectador de um grande espetáculo 

proporcionado pela Igreja Católica para suprir suas necessidades espirituais, é a 

realidade sendo transformada em apresentação. 

A JMJ Rio 2013 demonstrou que o ritual católico se transmutou um grande 

espetáculo mediático, os ritos tradicionais se transformaram e deram espaço aos itens 

seculares, em cenários do dia a dia. O ritual permanecesse porem com outros elementos, 

agora mediáticos e espetaculares buscando assim aproximar o jovem do mundo 

religioso, mesmo que para isso tenha que envidar o caminho inverso, ou seja, do secular 

para aproximá-lo do religioso. 
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