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Este artigo se volta para a análise do apoio político mútuo entre parlamentares e redes 

paulistas de televisão católica, que estão entre as maiores dessa religião do país: Canção 

Nova, Rede Vida e Século XXI. Diante do grande e continuado avanço das 

denominações evangélicas, a Igreja Católica deu basicamente duas respostas: o apoio ao 

movimento da Renovação Carismática Católica (RCC) e o fomento de emissoras 

televisivas próprias. Diretamente relacionada com essas respostas está à eleição de 

parlamentares com ostensiva identidade católica, ligados sobremaneira à RCC. Por meio 

de pesquisa de campo exploratória resultantes de uma dissertação de mestrado é 

ressaltada a atuação desses atores sociais em prol de tais redes católicas de TV e, em 

contrapartida, o apoio político-eleitoral que eles recebem dessas emissoras. São 

exploradas as alianças entre políticos e clérigos católicos, formação de arranjos 

partidários propícios, concessão e outorga de emissoras por parte do governo federal e 

dos processos eleitorais. Esse conjunto de fatores faz com que tais veículos 

comunicativos exerçam papel significativo no mercado religioso brasileiro, 

contribuindo para que a evasão católica não seja ainda maior do que ocorre.  
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Introdução 

 

A relação entre religião e política se destaca no Brasil, dada a crescente presença 

e influência evangélica nos parlamentos em face da tradicional força católica neles e 

também nos aparatos de Estado. Há muitos ativistas religiosos que são também 

ocupantes de cargos públicos e de representação política. Os católicos atuam nesse 

sentido há bem mais tempo, pois a separação entre igreja e Estado, ocorrida em 1890, 

não significou por muito tempo o fim dos privilégios concretos do catolicismo 

(MARIANO, 2011). A instituição sediada em Roma prosseguiu com ascendência sobre 

a máquina estatal, sempre usufruindo de prerrogativas junto aos governos, com base na 

condição de religião dominante cultural, política e numericamente.  

Entretanto, no segundo censo demográfico que abordou também a religião, feito 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1950, o catolicismo já 

apareceu declinante, assim prosseguindo desde então
3
. Observa-se nesse período um 

processo de industrialização, modernização e secularização, difundido não só no Brasil, 

mas em diversos países, conjuntamente com a reinvindicação de direitos cidadãos em 

face dos crescentes anseios sociais no meio urbano. Tudo isso ensejou a busca de outras 

opções religiosas. Diante das novas demandas da sociedade, uma crescente parcela 

populacional rompe com o catolicismo, buscando outras formas de credo, num 

movimento de diversificação religiosa que resultou também em crescimento do 

contingente que se declara sem religião.  

                                                 

3
Os católicos representavam 93,7% da população, enquanto os evangélicos apenas 3,4%. Já no último 

censo, realizado em 2010, estes atingiram 22,2% frente a 64,6% daqueles, que pela primeira vez 

apresentaram queda absoluta, tendo seu crescimento sido menor do que o da população nacional.  
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Visando suprir um fosso cultural formado entre o conservadorismo religioso e o 

modernismo secular, a igreja realizou o Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965. 

Começava ali a grande mudança de atitude católica perante as demandas do mundo 

contemporâneo, impulsionando o processo de modernização religiosa através do 

aggiornamento que consistia na adaptação da igreja aos novos tempos, principalmente 

em relação à ciência. Com isso, ela se tornou menos mágica, fazendo do milagre algo 

raro e burocraticamente reconhecido. Era preciso começar a falar com o mundo 

modernizado, não mais em latim e apenas no interior dos templos, mas sim em língua 

vernácula e também através das mídias eletrônicas, mediante o já popular rádio e por 

meio da televisão que se propagava nos países em desenvolvimento.  

1. Inserção midiática católica no Brasil 

 

No escopo do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica estabelece novas diretrizes 

e políticas de ação em relação a vários temas, dentre eles o da comunicação social.  

O decreto Inter Mirifica, também aprovado naquela grande reunião em Roma, traçou 

novas perspectivas relacionadas ao modo de a igreja se comunicar. Porém, mais do que 

isso, resultou no estreitamento de laços dela com governos e a iniciativa privada em prol 

do desenvolvimento de empreendimentos de comunicação social
4
 conforme os 

interesses doutrinários católicos: “(...) este sagrado concílio chama a atenção para a 

obrigação de sustentar e auxiliar os diários católicos, as revistas e iniciativas 

cinematográficas, as estações e transmissões radiofônicas e televisivas” (CONCÍLIO 

VATICANO II. 1962-1965 - DECRETO INTER MIRIFICA, CAP. II ART. 17°).  

                                                 
4
Dentre eles se destaca a EWTN - Eternal Word Television Network ou Rede de Televisão Palavra 

Eterna, maior rede de televisão católica no mundo, estando presente em todos os continentes a partir de 

satélites próprios, com um alcance de mais de 140 países. Foi fundada pela madre Angelica, da ordem das 

Clarissas em 1981, na cidade de Irondale, estado no Alabama, Estados Unidos. Fonte: www.ewtn.com. – 

Acesso em 2 de fevereiro de 2016. 
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 Pela primeira vez, um documento oficial católico em âmbito mundial tratou de 

condições para o desenvolvimento dos instrumentos de comunicação social, 

constituindo-se como uma orientação geral para o clero e o laicato fazerem uso dos 

meios comunicativos (PUNTEL, 1994). No Brasil, a igreja já atuava em termos de 

comunicação social através de emissoras de rádio, tendo sido a primeira católica 

constituída em 1941, na arquidiocese baiana de Salvador. Em julho de 1950, o 

mexicano cantor frei José Mojica veio a São Paulo, a convite do empresário Assis 

Chateaubriand, para colaborar com a implementação da TV brasileira na primeira 

transmissão ao vivo. Mojica participou do show experimental da TV Tupi-PRF3, a 

pioneira no Brasil (PRÓ-TV - ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DA TV). 

Menos de três décadas após a inserção no rádio, a igreja inaugurou em 1969 sua 

primeira emissora televisiva nacional, a TV Difusora, de Porto Alegre, sob 

responsabilidade dos frades capuchinhos. Essa emissora manteve-se ativa por dez anos 

até ter sua licença de funcionamento caçada, ainda no contexto do regime militar 

(DELLA CAVA; MONTERO, 1991 P. 220).  

2. A contrapartida evangélica 

 

De outro lado, os evangélicos aderiram mais que os católicos às tecnologias 

eletrônicas de comunicação social, principalmente através de emissoras de rádio. Na 

televisão, os batistas, já no começo dos anos 1960, iniciaram e conseguiram manter por 

mais de três décadas o programa “Um pouco de sol”, veiculado na TV Gazeta, de São 

Paulo.  Além dos batistas, outros grupos evangélicos também estabeleceram estratégias 

para ganhar adeptos e aumentar o seu rebanho na concorrência com o catolicismo 

através da televisão, sobremaneira alugando espaços para programas próprios 

(CAMPOS, 2004; 2008).  
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Porém, mais audacioso do que alugar espaços para a realização de programas, é 

adquirir emissoras televisivas. E o grande feito evangélico nesse sentido foi a compra no 

valor de 45 milhões de dólares das três principais emissoras e dos direitos sobre a Rede 

Record de Rádio e Televisão por Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD)
5
. A negociação junto à emissora decadente foi feita não 

diretamente pelos dirigentes dessa denominação, mas por intermediários políticos como 

Odenir Laprovita Vieira, deputado federal eleito com apoio da IURD em 1990 pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB-RJ). Na Câmara Federal, Vieira 

atuou como membro da importante Comissão de Comunicações (FRESTON, 1994, 

P.59; MARIANO, 1999, P.66).  

Outro grande empreendedor televisivo, também neopentecostal, é Romildo 

Ribeiro Soares
6
, o RR Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus (IGD). Ele foi o 

primeiro líder evangélico brasileiro a apresentar um programa televisivo, o Despertar 

da Fé, na TV Tupi, em 1977, ainda como cofundador da IURD. Já desligado da 

denominação de Macedo, voltaria à TV em 1982. Vinte anos depois, a IGD investia 

maciçamente na manutenção do programa Igreja da Graça em Seu Lar - transmitido por 

CNT, Bandeirantes, Manchete e Vinde. Em 1997, estreou o programa R. R. Soares, o 

primeiro evangélico a ser transmitido em rede nacional no chamado horário nobre da 

                                                 

5
Além da Record, Macedo adquiriu a Rede Família e Rede Mulher, esta, por sua vez, veio a ser 

transformada em 2007 numa emissora dedicada a notícias: Record News. 
6
É proprietário da evangélica RIT TV (Rede Internacional de Televisão), com sede na capital paulista. O 

canal possui 98 retransmissoras de sinal em TV aberta, abrangendo grande parte das unidades federativas, 

com exceção de: Piauí, Ceará e Roraima. Destaca-se também a Rede Boas Novas, (RBN), vinculada à  

Assembleia de Deus no estado do Amazonas. Fundada em 1993, na cidade de Manaus pelo pastor Samuel 

Câmara, essa emissora foi comprada por US$ 3 milhões. Seu alcance da programação engloba todas as 

capitais do país (Campos, 2008). 
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televisão brasileira, entre 20:30 e 21:30, por aquelas emissoras (MARIANO, 1999, 

P.100-101).  

Por fim, o terceiro líder neopentecostal com destaque na televisão é Valdemiro 

Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD). Ele começou apresentando o 

programa diário “O poder sobrenatural da fé” no Canal 21 UHF, bem como na Rede 

TV. Através da mídia televisiva, esse líder ganharia notoriedade, sobremaneira pelo 

suposto poder de cura (BITUN, 2007).  

O engajamento pentecostal na política partidária visando concessões de 

emissoras de rádio e TV deu-se no contexto da Assembleia Nacional Constituinte a 

partir de 1987, em que parlamentares evangélicos reivindicaram legislação favorável 

para suas igrejas e também negociaram apoio, sobretudo, junto ao então ministro das 

Comunicações Antônio Carlos Magalhães para apoiar a proposta de mandato 

presidencial de cinco anos a José Sarney em troca de concessões de emissoras 

radiofônicas (PIERUCCI, 1989; FRESTON; 1993; CAMPOS, 2003). Ressalta-se a 

expressiva corrida evangélica aos meios de comunicação por meio de compra de 

emissoras e aluguel de horários no rádio e na TV. Em tal corrida, têm destaque os três 

líderes neopentecostais citados, cuja cifra investida chega a trezentos milhões de reais 

anuais, levantando suspeitas
7
. 

 

 

 

 

                                                 
7
  Fonte: www.metodista.br/midiareligiaopolitica/index.php/2015/02/01/governo-comeca-a-fiscalizar-

aluguel-de-horarios-em-tvs-abertas-para-grupos-religiosos. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016.  
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3. Reação católica e engajamento político frente à expansão pentecostal 

 

Entre as décadas de 1980 e 2000, a Igreja Católica, especificamente o clero 

paulista, movimentou-se em prol de seus empreendimentos televisivos, havendo 

também abertura de espaço dentro de emissoras laicas
8
. Através de acordos políticos e 

também com agentes da iniciativa privada, foram levantados recursos para a criação de 

emissoras ligadas à instituição romana. A iniciativa tinha como principal objetivo fazer 

frente ao rápido crescimento dos evangélicos, que obtinham cada vez mais visibilidade, 

espaço nas mídias e também poder político (MARIANO, 2008).  

Mais uma vez, a relação entre religião e política se mostra bastante presente na 

expansão do aparato comunicativo de igrejas. Se a presença católica já ocorria há 

décadas no setor de radiodifusão, a meta seguinte era adentrar nos meios televisivos, 

não só exibindo missas em emissoras laicas, mas também constituindo veículos 

próprios. Era preciso obter concessões de canais mediante ações junto ao governo 

federal. Vale dizer que a concessão e outorga
9
 para funcionamento de veículos de 

comunicação social como o rádio e a televisão implicam na participação direta do 

Ministério de Comunicações e da Presidência da República.  

O primeiro é responsável pela outorga de emissoras de rádio, enquanto que a 

segunda a outorga dos canais de televisão (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES). 

Dessa maneira, a concessão de emissoras de rádio e televisão, inevitavelmente, 

envolve um processo político abarcando diferentes agentes e interesses. Embora 

culturalmente ainda bastante influente, o catolicismo, ao lado das demais religiões, 

                                                 
8
 Missas seriam transmitidas ao vivo, com destaque para a do Santuário Nacional de Aparecida, veiculada 

pela TV Cultura desde 1987, e a do popular padre Marcelo Rossi na Rede Globo a partir de 2001. 
9
Concessão é a autorização obtida para exploração de serviços de utilidade pública A outorga, por sua 

vez, permite fazer uso por tempo determinado da concessão pública adquirida, devendo, portanto, ser 

periodicamente renovada.  
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enfrenta a subordinação a regramentos e obrigações advindos do poder público, 

conforme afirma Arendt, (2006, p.29):  

A Igreja precisa da política e, na verdade, tanto da política mundana 

dos poderes seculares como da própria política religiosa ligada ao 

âmbito eclesiástico, para poder manter-se e afirmar-se na terra e 

neste mundo do lado de cá — enquanto Igreja visível. 

 

Gradativamente, a Igreja Católica vem perdendo espaço para outras 

organizações religiosas e outras fontes de orientação de conduta individual, em face do 

Estado laico. Mesmo sendo ainda hegemônica, seu maior engajamento no espaço 

político-partidário, através de representantes leigos em posse de mandatos 

parlamentares, foi inevitável para poder prosseguir com influência significativa sobre a 

sociedade
10

. Tendo que se adequar aos ditames do Estado laico e também concorrer com 

as crescentes denominações evangélicas, a Igreja Católica se vê na condição de 

desenvolver parcerias comerciais, assim como alianças com candidatos e parlamentares 

eleitos em prol de seus empreendimentos midiáticos.  

Em detrimento desse cenário de dependência para com atores seculares, ainda é 

relevante a influência que a igreja exerce sobre a realidade social que a envolve. 

Segundo Bourdieu (1989), tal poder é exercido através dos leigos que são 

simbolicamente dominados na instituição religiosa, mas dominantes econômica e 

politicamente na sociedade. Nesse meio estão empresários e parlamentares que 

procuram beneficiar a igreja, sendo por ela (ou segmentos dela) também legitimados, 

reconhecidos, prestigiados e efetivamente apoiados.   

                                                 

10
Destaca-se, nesse sentido, o acordo assinado no Vaticano em 2008 entre o governo brasileiro e a Santa 

Sé, relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil (Giumbelli, 2011). 
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Considerando o constante avanço pentecostal, o desafio do catolicismo 

contemporâneo consiste na preservação de seu poder simbólico, próprio da religião 

primeira e, embora debilitada, ainda hegemônica na sociedade brasileira. Para tanto, a 

Igreja Católica se movimentou, abraçando oportunamente a proposta de inserção de 

modo mais incisivo nas mídias eletrônicas, sobremaneira a televisiva.  

Alguns segmentos católicos buscaram então se relacionar com diferentes agentes 

da esfera pública, em busca de apoio financeiro e político para seus projetos de criação e 

expansão de emissoras. De fato, o processo de implantação, manutenção e a ampliação 

de veículos de comunicação, sobretudo televisivos, envolve sempre relações de poder: 

simbólico, econômico e político, acumulado pelos agentes envolvidos (Bourdieu, 1989).  

O engajamento católico direcionado ao campo político com objetivos midiáticos 

tem como principal base a RCC. Trata-se de um movimento de leigos de classe média 

surgido nos Estados Unidos entre docentes e estudantes universitários ao final da década 

de 1960, tendo como finalidade buscar uma forma de “renovação espiritual”, mantendo 

contato com diferentes grupos evangélicos pentecostais (PRANDI, 1997, p. 32). O 

movimento carismático não tardou a se difundir para outros países, dentre eles o Brasil: 

Rapidamente a RCC chega ao Brasil em 1969 por intermédio 

do fundador da TV Século XXI, Pe. Eduardo Dougherty (...) 

sua organização central é basicamente laica, tendo como sua 

base os grupos de oração (...) chegando dispostos a brigar no 

território do amplo mercado religioso. (Prandi, 1997, p. 32 e 

38). 

 

Ressalta-se a citação já que a RCC foi e continua sendo a principal resposta da 

Igreja Católica ao crescimento evangélico no país, fazendo-se presente em eventos 

massivos e também nos meios de comunicação social. Ela impulsionou as ações 

midiáticas do catolicismo brasileiro, com destaque para as emissoras televisivas. Para 
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viabilizar a criação de canais de TV, a igreja, em especial o segmento carismático, 

demandou considerável apoio político de modo a participar em boas condições dos 

processos de concessão realizados pelo governo federal. Em contrapartida, deu apoio a 

candidatos e depois parlamentares em exercício de mandatos que representam seus 

interesses. Entre os primeiros expoentes políticos afinados com a RCC está o ex-

deputado federal Salvador Zimbaldi. Eleito inicialmente em 1995 pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB-SP), esse empresário da construção civil obteve apoio 

eleitoral decisivo de duas redes televisivas católicas: Século XXI e Canção Nova. 

4. Estrutura e laços políticos das emissoras católicas paulistas 

Foram aqui selecionadas as redes católicas paulistas Canção Nova, Rede Vida e 

Século XXI, devida a afinidade em grande medida com o movimento carismático 

impulsionador das ações midiáticas televisivas católicas no Brasil. Tais emissoras 

apresentam-se constante crescimento, sobretudo em relação a infraestrutura em geral, 

inclusive disponibilizando suas programações diárias via internet facilitando o acesso de 

seus espectadores. Toda mobilização acerca do investimento em infraestrutura, bem 

como arregimento de recursos que possibilita as emissoras estarem em plena atividade 

decorre também do apoio mútuo entres elas e igualmente de agentes públicos e 

privados. 

A Rede televisiva Canção Nova sediada do município de Cachoeira Paulista, 

surgiu em 1989, sendo fundada e conduzida pelo padre salesiano Jonas Abib, grande 

liderança nacional da RCC. O canal mantem relações estreitas com o campo político, 

tendo como um de seus integrantes o ex-deputado federal, ex-candidato à prefeitura 

paulistana e atual secretário da educação da capital paulista, Gabriel Chalita. Outro 
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integrante é Eros Biondini, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB-MG), responsável 

por coordenar as ações para a instalação da emissora em Minas Gerais e eleito em 2014.  

 Neste mesmo pleito, também elegeu-se deputado federal pelo Partido Socialista 

Brasileiro (PSB-SP), Flávio Augusto da Silva, mais conhecido como Flavinho, estando 

engajado por quase duas décadas nas atividades do canal. A Canção Nova possui 350 

retransmissores de sinais, o que lhe proporciona relevante cobertura de TV aberta em 

território nacional, fazendo chegar a todas as unidades federativas. No mesmo complexo 

em que se encontra instalado o canal há vários outros edifícios, destacando-se entre eles 

um centro de evangelização com capacidade para receber até 70 mil pessoas sentadas. 

Já a TV Século XXI, empreendimento estabelecido na cidade de Valinhos, ligado à 

Associação do Senhor Jesus, sua entidade mantenedora. Foi formada em 1999 pelo 

padre jesuíta norte-americano Eduardo Dougherty. Um dos pioneiros do movimento 

carismático no Brasil e que o administra desde então, Dougherty lançou em 1983, pela 

TV Gazeta, o primeiro programa católico da televisão brasileira: “Anunciamos Jesus”. 

A emissora contou com recursos oriundos do centro carismático americano de 

Dallas e também da rica família holandesa Brenninkmeyer, proprietária da cadeia de 

lojas de confecções C&A. Dougherty montou estúdios com certo grau de sofisticação, 

produzindo novelas e demais programas voltados para a devoção católica (ASSMANN, 

1986: 89-93; BENEDETTI, 2000; CARRANZA, 2000 P.253).  

Destaca-se a relação política do canal com o ativista político Odair Cunha, 

deputado federal do Partido dos Trabalhadores (PT-MG) e apoiado explicitamente pelo 

padre Dougherty: “(...) o trabalho que ele tem feito vai continuar (...) ele tem ajudado 

muito a TV Século XXI, a nossa expansão, conseguindo mais canais de televisão aí em 
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Minas Gerais” (Procópio, 2012, p. 88). Em comparação com outras emissoras, 

disponibiliza menor cobertura via satélite no país, estando presente como TV aberta 

apenas nos estados: Acre, Goiás, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Por fim, a Rede Vida, única dentre as emissoras aqui destacadas formada a partir de um 

projeto familiar de leigos, possui sedes em São José do Rio Preto e na capital paulista. 

Seu fundador, João António Monteiro de Barros Filho, é detentor de outros veículos de 

comunicação social: estações de rádios e um jornal impresso.  

Com ativa participação política, concorreu a prefeito em Barretos na década de 

1970. Mesmo não se elegendo, adquiriu laços com diversos atores políticos que o 

auxiliariam posteriormente a concorrer com outros grupos televisivos laicos no processo 

de concessão de seu canal. A emissora conta com um representante político em Brasília: 

Elpídio Amanajas, assessor de relações corporativas e institucionais da Rede Vida, que 

já trabalhou com José Sarney no Conselho de Comunicação do Senado Federal 

enquanto este o presidia (Placeres, 2015). O canal católico que iniciou suas atividades 

em 1995 possui a maior cobertura nacional em TV aberta, na comparação com os 

demais, com 445 retransmissoras próprias, estando 180 delas no Estado de São Paulo.  

5. Considerações finais 

Na tentativa de controlar a fuga de seus adeptos, sobretudo para se tornarem 

pentecostais, a Igreja Católica tem intensificado de maneira relevante acordos e 

parcerias que transcendem o meio estritamente religioso para outras esferas. A RCC 

vem se mostrando como o principal instrumento do catolicismo brasileiro no tocante à 

promoção da igreja no meio televisivo dada à forte concorrência pentecostal.  
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Tal direcionamento envolveu e ainda envolve diversas ações conjuntas ao poder 

público de modo a propiciar que a igreja concorra com grupos da iniciativa privada para 

a criação e ampliação de suas emissoras. Para tanto, o combalido, porém ainda influente 

catolicismo brasileiro por meio das emissoras televisivas entre outras iniciativas vem 

continuamente apoiando e realizando parcerias com atores da cena pública como se 

objetivou demonstrar.  
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