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Resumo Expandido: 

 

Para se reposicionar socialmente e alterar o quadro de perdas sucessivas – de fieis, 

prestígio e poder - a igreja católica se empenha na criação de estratégias de 

reelaboração/reafirmação da memória religiosa, procurando dotá-la de sentido na 

atualidade. Exemplo disso é a Catedral Metropolitana Cristo Rei, em construção em 

Belo Horizonte (MG). O megatemplo é apresentado como lugar de espiritualidade, 

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

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

estampadas nos cenários das sociedades contemporâneas”. A igreja usa especialmente o 

site www.catedralcristoreibh.com.br para divulgação e sustentação do projeto. 

Conforme Hervieu- Léger, em Catolicismo - A Configuração da Memória, 

(http://www.pucsp.br/rever/rv2_2005/t_leger.htm), situamos a catedral como estratégia 

de valorização das igrejas locais diante da atomização dos crentes em contextos de 

privatização da religião e de alta concorrência religiosa, como no Brasil. Apresentamos 

a análise de parte do conteúdo do site no qual a Igreja se justifica e procura constituir 

simbolicamente um “povo” unido em prol dos propósitos da catedral citados; nos 

perguntamos sobre as estratégias discursivas institucionais para estimular esses sentidos. 

Para a “remobilização” da memória religiosa, o projeto procura reconquistar a 

identidade ameaçada pelo esquecimento coletivo e mobilizar a consciência de pertença 

católica. Foi realizada a análise de duas abas do site, “A Catedral” e “Artigos do 

Arcebispo”, nas quais se apresenta o projeto, os objetivos, as primeiras avaliações da 

igreja, bem como os textos do arcebispo que lidera o projeto. Os católicos são 

convidados a fazerem uso do site para doações, promoção de eventos, compartilhar o 

evangelho. A produção de sentido parece estar direcionada à criação de um sentimento 

de comunidade que “constrói a Catedral” e que deixará o nome eternizado na história da 

tradição. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

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

marcada, sobretudo, pela perda constante de fiéis e de prestígio. No Brasil, informações 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
4
 mostram que a tendência à 

diminuição da declaração de crença católica é nítida, conforme os percentuais seguintes: 

91,1% em 1970, 89,2% em 1980, 83,3% em 1990, 73,6% em 2000 e 64,6% em 2010. 

Há uma perda de quase dez pontos percentuais por década. Nessa perspectiva, a Igreja 

Católica lida com as projeções de um empate técnico em 2030 com o grupo dos 

chamados neopentecostais
5
. 

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

fenômeno histórico duradouro que está inscrito de forma marcante na cultura nacional.  

Mas as questões presentes enfrentadas pelas tradições religiosas – dissolvidas e 

reconstruídas ao mesmo tempo nas chamadas sociedades pós-tradicionais – distanciam 

essa religião do lugar ocupado em tempos passados e a impelem a fazer projeções de 

dias melhores e adotar estratégias na tentativa de reanimação da memória religiosa e da 

criação de sentidos renovados para os fiéis contemporâneos. 

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

região metropolitana do Brasil, onde está sendo construída a Catedral Metropolitana 

Cristo Rei, cujo projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer
6
, prevê capacidade para 20 mil 

pessoas. O megatemplo, segundo consta no site da Catedral, é descrito como lugar da 

espiritualidade, do encontro, da prestação de serviços, do diálogo que “congrega os 

diferentes tecendo a unidade na diferença”, “lugar artístico e cidadão” e “resposta às 

muitas carências estampadas nos cenários das sociedades contemporâneas”.
7
 

 A iniciativa católica vai em direção a um reposicionamento no campo religioso, 

                                                 
4
 Características religiosas da população brasileira aferidas no último CENSO em 2010: disponível em: 

http://goo.gl/ijEG3. Acesso em 21 de outubro de 2015, às 16h15. 
5 Ver TEIXEIRA, Faustino. Teologia e pluralismo religioso, São Bernardo do Campo. Nhanduti Editora, 2012. 
6  

Oscar Niemeyer (1907-2012) foi um arquiteto brasileiro reconhecido mundialmente. Possui mais de 600 

projetos em todo o mundo, dentre os quais se destacam edifícios na cidade de Brasília, capital do 

Brasil, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, tendo participado também como 

integrante do grupo de arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas em Nova Iorque. É um dos 

maiores representantes da arquitetura moderna da história. (ASSUMPÇÃO, Maurício Torres. A 

História do Brasil nas Ruas de Paris. Rio de Janeiro: LeYa/Casa da Palavra, 2014 p.23). 
7
 Site da Catedral Cristo Rei. Disponível em: <http://www.catedralcristoreibh.com.br>. Acessado em 23 

de abril de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sede_da_Organização_das_Nações_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://www.catedralcristoreibh.com.br/
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com base no reavivamento da tradição religiosa conjugado com o atendimento das 

novas demandas dos fiéis na atualidade, como indicam as referências ao templo como 

lugar de encontro, da diversidade e da cidadania. Assim, torna-se necessário recriar 

meios de congregação e de estímulo à prática da religião, reinventando a tradição 

enfraquecida sem desconsiderar os universos normativos da igreja e da cultura 

contemporânea da autonomia individual; ao mesmo tempo, usar novas formas de 

mediação, sobretudo a tecnologia da comunicação para fins de visibilidade institucional, 

evangelização e difusão da mensagem religiosa. 

 Dado o exposto, no contexto atual de reforço das estruturas de plausibilidade
8
 da 

religião católica, este trabalho volta-se a observação e análise das estratégias 

contemporâneas de reposicionamento/reavivamento da tradição religiosa católica, no 

âmbito da arquidiocese de Belo Horizonte, especificamente aquelas de caráter 

midiático. As relações da Igreja Católica com a modernidade foram marcadas por 

tensões, dentre as quais destacamos aqueles referentes ao uso dos meios de 

comunicação de massa, que variaram da repulsa à aceitação para fins religiosos. Hoje, 

num contexto de concorrência religiosa e declínio do catolicismo, a Igreja Católica se 

reapropria desses meios para suas práticas pastorais e adaptação aos novos tempos.  

 O foco do trabalho direcionou-se para o conteúdo publicado no site oficial da 

Catedral Cristo Rei, um dos principais instrumentos institucionais empregados para a 

concretização dos objetivos de construção do megatemplo como iniciativa de 

reposicionamento no campo religioso. Esse conteúdo abarca as propostas de reconquista 

de prestígio e reposicionamento no campo religioso, as relações com o pluralismo e a 

convivência com outros credos, os instrumentos de envolvimento dos fiéis nos trabalhos 

pastorais, de evangelização e de contribuição na construção da catedral. Com essa 

análise, buscou-se acessar indicadores discursivos dos valores tanto da tradição da 

cultura religiosa católica quanto condizentes com a cultura contemporânea, os temas 

explorados, o tratamento dado ao público, as expectativas institucionais, o discurso para 

atrair fiéis, dentre outros aspectos que relevantes para os interessados na dinâmica de 

uma tradição religiosa e suas relações com a cultura contemporânea. 

                                                 
8
 Base social de toda realidade socialmente construída, que inclui a realidade física e a estrutura das 

relações vigente. (BERGER E LUCKMAN, “A construção social da realidade: tratado de sociologia 

do conhecimento”. Petrópolis, Vozes, 2000) 
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A reflexão proposta baseou-se na seguinte pergunta: diante da perda de fiéis, da 

fragmentação da memória coletiva e da ascensão da religiosidade individual e móvel, de 

que modo os meios comunicacionais servem às estratégias da arquidiocese de Belo 

Horizonte no processo de construção da Catedral Cristo Rei, particularmente através do 

conteúdo do site www.catedralcristoreibh.com.br, para o reposicionamento social da 

Igreja? 

 Acredita-se que a investigação em busca da resposta a essa questão central 

certamente produzirá material relevante e indicativo não só da postura da Igreja Católica 

local, representada pela Arquidiocese de Belo Horizonte, diante das mudanças 

socioculturais, mas, também, contribuirá para o conjunto de pesquisas que tem por 

preocupação compreender como se dá a adaptação da tradição religiosa à cultura 

contemporânea e a recomposição das crenças tradicionais no mundo pós-tradicional. 

Assim, deve-se observar que o tema tratado na pesquisa se inscreve no quadro 

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

dinâmica dos processos culturais contemporâneos. De acordo com Hall (2003), a cultura 

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

 
Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu “trabalho produtivo”. 

Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo em 

mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse 

“desvio pelo meio de seus passados” faz é nos capacitar, através da 

cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de 

sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de 

nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. 

Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma 

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

formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, 

mas de se tornar. (HALL, 2003, p.43). 

 

Nesse sentido, volta-se para as formas como as tradições religiosas lidam coma a 

dinâmica contemporânea e como os sujeitos envolvidos a ressignificam. No caso do 

catolicismo, objeto da pesquisa proposta, trata-se de uma tradição em crise, que busca 

manter sua plausibilidade. Procura-se compreender as “estratégias adotadas por uma 

religião tradicional que perde, paulatinamente, sua capacidade de reprodução ampliada e 

se vê forçada a competir com outras denominações para evitar maiores perdas e se 

manter no mundo de hoje” (PEIXOTO, 2006, p.15). 
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            Dentre essas estratégias, o foco de análise está nos processos comunicacionais 

utilizados institucionalmente, seu conteúdo e possíveis elaborações de significados pela 

audiência, procurando, na medida do possível, adotar uma visão multiperspectívica, de 

acordo com as preocupações mais recentes dos Estudos Culturais (KELLNER, 2001). 

Na análise da cultura, considerar esses processos é imprescindível, dada a centralidade 

da mídia na contemporaneidade, espaço simbólico contemporâneo de trocas e disputas 

de ideias e significados sociais, fundamental para a efetiva participação dos sujeitos, na 

medida em que possibilita, a construção, conferência, discussão, recusa e reformulação 

de sentidos. O entendimento da Igreja Romana sobre a temática está presente em 

diversos documentos no site do Vaticano, a partir das declarações do Papa Francisco 

sobre o que é denominado como a “cultura do encontro”: 

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

alargamento de horizontes para muitas pessoas. Isto é um dom de 

Deus, e também uma grande responsabilidade. Gosto de definir este 

poder da comunicação como “proximidade”. O encontro entre a 

comunicação e a misericórdia é fecundo na medida em que gerar uma 

proximidade que cuida, conforta, cura, acompanha e faz festa. Num 

mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar com 

misericórdia significa contribuir para a boa, livre e solidária 

proximidade entre os filhos de Deus e irmãos em humanidade (...) 

marcados por circunstâncias tão complexas, muitos dos nossos 

contemporâneos são incapazes de discernir os valores 

verdadeiramente permanentes e de os harmonizar com os novamente 

descobertos. Daí que, agitados entre a esperança e a angústia, sentem-

se oprimidos pela inquietação, quando se interrogam acerca da 

evolução atual dos acontecimentos. Mas esta desafia o homem, força-

o até a uma resposta. (DOCUMENTOS ATRIBUÍDOS AO PAPA 

FRANCISCO NO SITE DO VATICANO, 2016, grifo nosso). 

  

 Mesmo em um quadro de declínio frente ao atual contexto complexo, o 

catolicismo continua sendo a religião majoritária do Brasil e a sua importância na 

formação da cultura nacional é inegável. No entanto, sabe-se que há uma perda 

progressiva de adeptos, ao mesmo tempo em que as religiões evangélicas crescem, 

assim como os que se declaram sem religião. Há um cenário caracterizado pela 

“destradicionalização” e pela pluralização dos campos cultural e religioso, em que a 

tradição entra em concorrência com outros universos normativos em busca de 

seguidores. Considerando-se o poder de adaptação do catolicismo, que “se abre e se 

permite diversificar, de modo a oferecer, em seu interior, quase todos os estilos de 
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crença e de prática da fé existentes também fora do catolicismo”
9
, interessa investigar os 

mecanismos pelos quais essa adaptação ocorre, como é o caso da proposta que se 

apresenta. No nosso entender, a construção da Catedral Cristo Rei indica uma tentativa 

de reinvenção da tradição católica para o reposicionamento em um campo de alta 

pluralidade e concorrência, que merece ser estudada. 

 Diante do quadro exposto, a iniciativa volta-se para a revalorização e afirmação 

do catolicismo diante das várias ofertas simbólicas disponíveis. Nesse contexto de abalo 

hegemônico, o local de visibilidade da construção do megatemplo conjugado com o 

esforço de comunicação dá essa conotação de reposicionamento dos valores da cultura 

Católica na trama das atuais complexidades. Assim, os representantes da Igreja, 

 

com respeito ao contexto religioso (…) reagem ao abalo provocado 

pelas crises do mundo moderno em suas comunidades de fé e em suas 

convicções básicas. Como medidas de contra-ataque, recusam todos 

os vetores associados à lógica moderna: a hermenêutica, o pluralismo, 

o relativismo, a evolução e o desenvolvimento; e reforçam os canais 

de solidariedade grupal. (Faustino, 2011, p. 56) 
 

 

O templo é uma tentativa institucional de se tentar recriar alternativa à cultura 

tradicional paroquiana católica, hoje esvaziada. Para se conquistar o público, há o 

deslocamento dessa cultura localizada e o direcionamento para o uso intenso da 

tecnologia da comunicação e as ferramentas de marketing, com esforço para alcançar 

pessoas em contextos distantes e unir passado e futuro em uma nova comunidade. São 

tentativas de vincular e ressignificar memórias das culturas paroquianas em torno da 

construção da Catedral Cristo Rei, por meio de um intenso trabalho na esfera pública 

midiática. Para isso, são disponibilizados aos fiéis canais de comunicação com a Igreja e 

eles adquirem visibilidade ao empenhar-se nas campanhas, principalmente da 

construção do megatemplo. A figura do líder da arquidiocese também procura ter 

constante visibilidade nos meios de comunicação social interno e externos à Igreja.  

 Assim, o incremento do alcance espacial da cultura religiosa na mídia, busca 

romper os limites da tradição católica em suas localidades, seduzir e manter o público; 

são formas de reinventar os conteúdos genuínos e (re)encaixá-los em novos tempos e 

                                                 
9
Carlos Rodrigues Brandão, “Fronteira da Fé – Alguns Sistemas de Sentido, Crenças e Religiões no Brasil 

de Hoje”, in Estudos Avançados, v. 18, n. 52, 2004, p. 282 (Dossiê Religiões no Brasil) 
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lugares. Estratégias de caráter comunicacional são utilizadas para este fim e, dentre elas, 

destaca-se o site da Catedral Cristo Rei, que parece ser, da perspectiva institucional, 

uma forma eficaz para recompor uma tradição em crise e mantê-la viva no mundo de 

hoje. 

           Contudo, para analisar o processo de construção da Catedral Cristo Rei como 

reposicionamento da Igreja Católica de Belo Horizonte, com foco no conteúdo do site 

www.catedralcristoreibh.com.br, a pesquisa partiu da discussão sobre o propósito de 

construção da Catedral Cristo Rei em um ambiente marcado por processos culturais 

específicos, a exemplo do pluralismo, da destradicionalização, da fragmentação da 

memória coletiva e desinstitucionalização religiosas, seguindo-se a consideração do 

processo de construção do megatemplo e do lugar da mídia dentro desse esforço, bem 

como da análise do conteúdo do site da Catedral Cristo Rei, especialmente das seções 

voltadas diretamente para o público: “A Catedral”, “Artigos do Arcebispo”, 

“Depoimentos”, “Faço Parte” e “Boletim da Catedral”. Na medida do possível, foram 

também analisadas respostas da audiência publicadas nas abas. Buscou-se também 

verificar o modo como a Igreja católica de Belo Horizonte lida com ações orientadas 

por referências não religiosas (o marketing, por exemplo) e como se apropria delas no 

projeto em questão. Com isso, espera-se ter contribuído para fornecer elementos 

relativos à eficácia das tentativas de (re)normalização institucional da memória coletiva 

em uma sociedade onde “a aceleração das mudanças varre aquilo que possa subsistir da 

memória integrada, organizadora e todo-poderosa” (HERVIEU-LÉGER, 1993, p. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catedralcristoreibh.com.br/
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CAPÍTULO I 

 

O Catolicismo Contemporâneo: Entre a Destradicionalização, a Desinstitucionalização e 

o Reposicionamento Religioso 

 A crise vivida pelo catolicismo deve ser entendida à luz de processos culturais 

mais gerais que afetam profundamente as tradições religiosas, tais como a globalização, 

a destradicionalização, a desinstitucionalização, a fragmentação da memória coletiva, 

dentre outros. Com a globalização, variadas referências simbólicas se difundem pelo 

mundo e as fontes do sagrado se diversificam, provocando alterações nas condutas 

individuais e institucionais, criando alternativas doutrinárias e oportunidades de 

construção, pelos indivíduos, de suas próprias crenças. Além disso, como Robertson 

(1993) argumentou, as grandes religiões mundiais também têm promovido um tipo de 

globalização. O Catolicismo, universal por definição, se empenhou  em um projeto 

translocal para difundir a mensagem de uma ética universal.  

 Há, no entanto, grandes dificuldades para a legitimação do catolicismo em sua 

pretensão de universalidade.  Lidar com essa pretensão, baseada nos fundamentos 

doutrinários, e os propósitos de ancoragem na diversidade das culturas coloca um 

enorme desafio institucional para uma igreja que tem como objetivo se manter e 

submetida à autoridade exclusiva do Papa. Historicamente, esse projeto de conciliação 

entre o universal e o local originou tensões e conflitos, uma vez que, na prática, 

frequentemente a Igreja praticou em sua ação pastoral a negação da diversidade cultural 

existente na sociedade e a subjetividade dos indivíduos, limitando as possibilidades de 

reconhecimento e conjugação do catolicismo romano com o pertencimento às diferentes 

culturas.  Esse fato gerou diferentes apropriações locais do catolicismo, mas, ao mesmo 

tempo, levou contingente expressivo de pessoas a buscarem outras formas de adesão 

religiosa mais conectadas com sua realidade. 

Nas chamadas sociedades pós-tradicionais, aquelas nas quais a tradição é 

desfeita e refeita constantemente (GIDDENS,1991), a expansão da reflexividade 

demanda dos indivíduos a capacidade de monitorar sua própria conduta e de refletir 

sobre as condições sociais de sua existência, por meio de informações renovadas. Desse 

modo, há uma crise da transmissão da tradição religiosa, diante das múltiplas ofertas de 
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bens simbólicos. Indivíduos repensam suas escolhas e criticam a dinâmica da tradição 

em seu aspecto institucional na modernidade, afirmando expressões menos 

institucionalizadas do sentimento religioso. O reflexo disso é a destradicionalização, a 

fragilização das forças comunitárias que mantinham a sociedade no passado, e a 

fragmentação e pluralização da memória coletiva, dando origem a várias pequenas 

memórias. Pode-se perceber ainda que a maior autonomia dos indivíduos, nesse 

contexto, fez com que passassem a construir sua própria religiosidade, aumentando a 

mobilidade e dispensando o vínculo com as instituições, gerando a 

desinstitucionalização religiosa. Tudo isso provocou a reflexividade institucional da 

Igreja, em busca de novas maneiras de atração e manutenção de fiéis. 

A análise desses fenômenos encontra no pensamento de Hervieu-Léger (1993) 

uma importante referência analítica do catolicismo contemporâneo, particularmente na 

França, que identifica quatro etapas no desenvolvimento dessa religião: inicialmente, a 

Igreja foi regida por  sua tradição e pela aceitação do seu magistério como referência de 

ação;  a partir dos anos de 1960, um movimento comunitário surge como crítica à Igreja 

como instituição que foi se desvinculando de suas origens e do povo, o que deu origem 

às propostas de volta  à  “comunidades de dimensão humana”, no Brasil chamadas de 

“comunidades de base”; mais tarde os católicos passaram a valorizar e buscar o 

testemunho do outro, daquele que se destacasse em função de convicção e prática 

religiosa “verdadeira”; para finalizar, o  indivíduo passou a procurar em si mesmo a 

autenticação de sua fé e de suas práticas religiosas. Há que se observar que em todos 

esses momentos, conforme afirma Hervieu-Léger, a mídia atuou como elemento 

transversal, divulgando modelos de experiência religiosa e exaltando figuras 

exemplares.  Esse relacionamento da Igreja com os meios de comunicação não é novo e, 

a partir do surgimento da imprensa, foi marcado pelo confronto, pela censura e 

repressão aos meios e mensagens publicadas, pelo uso desses meios para divulgação de 

conteúdo religioso e pela declarada necessidade de se apropriar da mídia para se adaptar 

ao mundo moderno
10

. Hoje, a necessidade de uma Igreja abrangente e imbrincada nos 

meios de comunicação sociais está em diversos documentos do Vaticano, nas 

                                                 
10

 Carta encíclica de Papa Francisco sobre o “desenvolvimento humano integral”, disponível em: 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-

veritate.html Acessado 5 de setembro de 2016.   

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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pronuncias do Papa Francisco que disputa legitimidade sobre as realidades vigentes 

dentro do universo da esfera pública. 

Essa necessidade de adaptação foi apontada em 2003 pelo padre Alberto 

Antoniazzi, intelectual católico, teólogo que exerceu o cargo de assessor especial da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao tratar das tendências do catolicismo 

brasileiro. Em uma reflexão sobre a situação da Igreja contemporânea, colocou em 

questão sua estrutura paroquial, sustentando que ela deveria ser repensada em 

decorrência das condições em que se encontra no mundo urbano atual e suas 

megacidades. Para o teólogo, a paróquia 

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

suficiente, que até há pouco existia no meio rural e nas pequenas 

cidades [...] Quanto mais urbana e moderna for a realidade, tanto mais 

devemos modernizar a nossa estrutura intermediária, desenvolvendo 

atividades pastorais de nível urbano, que completem e reforcem o 

trabalho pastoral das paróquias (ex.: toda a área dos meios de 

comunicação deveria ser pensada em nível diocesano ou inter-

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

pode ser o ambiente da "rede de comunidades" ou se deveria ser 

pensada e trabalhada com uma grande rede de comunicação, na qual o 

fiel católico tem múltiplas possibilidades de comunicar com a palavra 

e a vida da Igreja (pela TV, pelo rádio, pelos impressos, pela leitura da 

Bíblia e dos grandes textos cristãos, pelos CDs e outros subsídios para 

a música e a oração, pela participação na assembléia dominical e nos 

grupos - de oração, de reflexão, de evangelização -, pelo desempenho 

de tarefas pastorais, permanentes ou ocasionais...).
11

 
 

              Antoniazzi coloca ainda a necessidade de um questionamento mais radical do 

pensamento teológico-pastoral que valoriza o conceito de comunidade, por considerá-lo 

pouco adequado ao mundo urbano. Corroborando a ideia de desinstitucionalização, 

segundo ele, a pertença a uma instituição ou comunidade não é hoje o único modo de 

ser religioso. A saída seria empreender esforços para compreender “a lógica com que os 

indivíduos buscam e vivem sua experiência religiosa”, e as maneiras pelas quais esses 

indivíduos “procuram ou constroem sua própria identidade” e seus diferentes modos de 

ser católico. Isso permitiria o nascimento de uma nova visão de mundo católica. 

                                                 
11

 TENDENCIAS DO CATOLICISMO BRASILEIRO, Disponível em 

http://www.catedralgo.com.br/index.php/2013-09-18-19-35-1/pastoral-urbana/38-tendencias-atuais-do-

catolicismo-brasileiro  Acessado em 28/08/2016. 

http://www.catedralgo.com.br/index.php/2013-09-18-19-35-1/pastoral-urbana/38-tendencias-atuais-do-catolicismo-brasileiro
http://www.catedralgo.com.br/index.php/2013-09-18-19-35-1/pastoral-urbana/38-tendencias-atuais-do-catolicismo-brasileiro
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Esse é o cenário no qual a Igreja Católica elabora e executa ações, a exemplo dos 

megatemplos, que podem ser lidas como a vontade de se reposicionar mostrando vigor 

em um mercado de bens simbólicos cada vez mais competitivo, pela tentativa de 

mobilização da memória coletiva. De acordo com Hervieu- Léger 

 

Toda religião implica em uma mobilização específica da memória 

coletiva. Nas sociedades tradicionais, onde o universo simbólico 

religioso é totalmente estruturado por um mito de origem, 

contemplando ao mesmo tempo a origem do mundo e a origem do 

grupo, a memória coletiva é determinada: ela se encontra embutida 

realmente nas estruturas, na organização, na linguagem, nas práticas 

cotidianas das sociedades totalmente governadas pela tradição. No 

caso das sociedades diferenciadas, onde prevalecem as religiões 

fundadas que provocam a emergência de comunidade de fé, sendo elas 

mesmas consideradas como tal, a memória religiosa coletiva torna-se 

o desafio de uma construção indefinidamente recomeçada, como se o 

passado inaugurado pelo acontecimento histórico da fundação pudesse 

ser assumido em todos os momentos como uma totalidade de 

significados. Na medida em que se aceita a suposição de que todo o 

significado da experiência do presente possa estar contido, de maneira 

pelo menos potencial, no acontecimento fundado, o passado fica 

sendo aceito simbolicamente como um todo imutável e situado “fora 

do tempo”, isto é, fora da história. Ligado constantemente a esse 

passado, o grupo religioso define-se objetiva e subjetivamente como 

uma “descendência de fé”. Isto quer dizer que o grupo se organiza e se 

reproduz totalmente a partir do trabalho da memória que alimenta essa 

auto-definição. Na base de toda crença religiosa existe efetivamente a 

crença na continuidade da descendência de fé. (HERVIEU-LÉGER, 

2005, p. 87) 

 

 

A Igreja empenha-se em reavivar um passado diante da decomposição da 

memória coletiva das sociedades modernas, que se apresenta como uma memória 

superficial, achatada, desprovida de criatividade, segundo Hérvieu-Léger. Essa perda de 

profundidade da memória coletiva é agravada quando inserida no universo das imagens 

que caracteriza as sociedades midiatizadas, que disponibilizam uma sucessão contínua 

de representações de acontecimentos que dificulta a manutenção da tradição na 

memória.  Assim, lembra a autora, a rapidez das mudanças culturais e sociais destrói as 

lembranças quase que no mesmo momento em que são produzidas. Por isso, a pergunta 

que instiga os analistas da religião volta-se para a possibilidade de que, nesse contexto 

de imediatismo e de pulverização, o grupo possa reconhecer-se como pertencente a uma 
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“descendência de fé” e que se empenhe em mantê-la. O engajamento de indivíduos 

como parte de uma comunidade que transcende o imediatismo do presente é possível? 

Os processos de invenção, de reparos e de manipulação dos dispositivos do sentido 

suscetíveis de “fazer tradição”, seriam eficazes na dissolução de tensões entre a 

“memória verdadeira” e as demandas subjetivas dos fiéis? Em suma, de acordo com a 

autora, a instituição vê-se diante do questionamento sobre o que fazer para reduzir a 

distância entre a Igreja e a sociedade civil. Nessa situação, Hervieu-Lèger constata que 

[...] todas as instituições religiosas mobilizam os recursos de que 

dispõem no sentido de buscar os benefícios simbólicos possíveis 

dentro da contradição em que se encontram inevitavelmente presas. 

Para isso, esforçam-se em buscar um ecumenismo de valores que 

coloque em evidência a proximidade de todos os crentes, nesse 

universo cultural marcado pela indiferença ao discurso religioso 

instituído e a diferença comunitária suscetível de analisar para suas 

instituições as demandas de identidade que correspondam ás 

incertezas do presente. Tal jogo é extremamente arriscado, na medida 

em que qualquer insistência excessiva numa das duas dimensões pode 

alienar imediatamente daquela instituição os seus fiéis que se 

reconheçam preferencialmente na outra dimensão. O problema de 

todas as confissões religiosas é o dever de levar em conta, no mesmo 

nível, tanto as perspectivas dos fiéis que preferem mais a mensagem 

que a instituição, como também aqueles que privilegiam a pertença a 

uma comunidade em vez de um conjunto de valores. A melhor 

maneira de amenizar o risco (particularmente o risco de uma explosão 

de seitas, que é alimento para esta situação) consiste em deixar, na 

medida do possível, "flutuar os sinais" e deixar que funcione o mais 

livremente possível o jogo das transações entre as diferentes 

tendências em tensão umas com as outras [destaque meu]. Para 

enfrentar o perigo de deslocamento interno e ao mesmo tempo 

defender-se da concorrência externa neste regime de disseminação 

generalizada do religioso, há dois registros que favorecem 

particularmente uma política para evitar conflitos: a mobilização 

emocional de uma lado e a racionalização cultural do outro. A 

mobilização cultural permite “desdramatizar” os conflitos, fazendo 

com que apareçam como expressão valorizada de uma diversidade de 

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

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

instituição coloca-se nas duas fronteiras onde se representa 

possivelmente o “abandono da religião” por aqueles que considera 

como destacáveis: expressão de uma crença sem referência necessária 

à tradição, no registro da emoção; referência de uma tradição que não 

implica necessariamente crer, no registro da racionalização cultural. E 

é no cruzamento dessas duas dimensões que ela se esforça em 

reconstituir o “efeito de descendência” que deixou de estar inscrito 

“naturalmente” na continuidade das gerações. (Hervieu-Léger, p. 88)  
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Da parte da Igreja, o reconhecimento da diversidade do mundo católico, das 

situações comunitárias locais e das configurações eclesiásticas nacionais tem sido feito 

com maior intensidade desde João Paulo II e suas viagens constantes a diferentes países. 

A consciência das identidades locais se choca com a centralização institucional no 

Vaticano e com a política de universalização, conforme já mencionado. Mas ao mesmo 

tempo, legitima a pluralidade do catolicismo e pode funcionar contra a atomização dos 

crentes, nas sociedades onde a religião tornou-se matéria de opção e assunto privado, 

caso da Europa, e nas sociedades onde a intensificação da concorrência religiosa desafia 

a hegemonia católica, caso das Américas Central e do Sul, de acordo com Hervieu-

Leger.  

Hervieu-Léger adverte, no entanto, que a visão unificadora católica só será bem-

sucedida se a “cultura católica local” ainda for uma realidade relativamente coerente e 

firme para um “povo católico”. Onde isso não exista, é imperioso produzir a afirmação 

simbólica de uma cultura católica ameaçada. 

 

1.2 O Catolicismo no Brasil Contemporâneo 

  

 A Igreja Católica está profundamente enredada na cultura, crenças e instituições 

do Brasil. A Igreja chegou com a invasão Portuguesa no século XVI e desde então tem 

sido a religião dominante. De 1500 a 1889, o catolicismo era a religião oficial do 

Estado. Mesmo depois de desestabilização e os esforços de secularização, que começou 

sob a Primeira República (1889-1930), a Igreja Católica manteve as suas participações 

de propriedade e continuou a desempenhar um papel significativo no ritual público e na 

vida privada. 

 Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)12 mostram 

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

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

2000 e 64,6% em 2010. Nessa perspectiva, a Igreja Católica lida com as projeções de 

um empate técnico em 2030 com o grupo dos chamados neopentecostais13. 

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

                                                 
12

Características religiosas da população brasileira aferidas no último CENSO em 2010: disponível em: 

http://goo.gl/ijEG3. Acesso em 21 de outubro de 2015, às 16h15. 
13

Ver TEIXEIRA, Faustino. Teologia e pluralismo religioso, São Bernardo do Campo. Nhanduti Editora, 2012. 
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fenômeno histórico duradouro que está inscrito de forma marcante na cultura nacional. 

Mas as questões presentes enfrentadas pelas tradições religiosas distanciam essa religião 

do lugar ocupado em tempos passados e a impelem a fazer projeções de dias melhores e 

adotar estratégias na tentativa de reanimação da memória religiosa e da criação de 

sentidos renovados para os fiéis contemporâneos. 

 Faustino Teixeira (2009) diz que é necessário ter em mente o que o censo revela 

um diferencial negativo do crescimento dos católicos no Brasil, o que faz com que o 

catolicismo esteja perdendo o caráter hegemônico.  

 

“O catolicismo oficial, como outras instituições religiosas tradicionais, 

encontra-se num momento de crise e declínio. É algo que se relaciona 

com a progressiva afirmação de uma “sociedade pós-tradicional”, que 

coloca em questão a forma usual de preservação da tradição e exige 

processos criativos de sua reinvenção e inserção no tempo. Há hoje 

em dia nas instituições tradicionais uma “desregulação” identitária e 

uma grande dificuldade de transmissão regular dos valores religiosos 

de uma geração para outra”. (TEIXEIRA, p. 18, 2009) 

 

A dificuldade à qual se refere Teixeira é relativizada por Camurça (2010) ao 

analisar o diagnóstico de Hervieu- Léger e sua aplicabilidade a diferentes realidades. 

Para Camurça, esse diagnóstico não se aplica de forma direta aos locais onde o 

catolicismo ainda contribui para a reconstrução de identidades coletivas, e consegue, 

mais que outras organizações sociais, estimular a participação intensa em movimentos 

coletivos, como os grupos carismáticos no Brasil; chama atenção, com o apoio de outros 

estudiosos
14

, para uma tendência de crescente visibilidade do catolicismo no espaço 

público, depois de um período de ausência nesse espaço. Hoje, com o uso da mídia os 

católicos se animam a manifestar e afirmar publicamente sua identidade.  

Para Hervieu-Léger, de acordo com Camurça, a crise atinge profundamente o 

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

reivindicam sua autonomia de modo crescente. O caso do Brasil destoaria dessa análise 

na medida em que mostra a constituição de “espaços ágeis conectados em redes - 

Comunidades de Vida e de Aliança, Grupos de Oração Universitária, Tocas de Assis, TV 

Canção Nova - que sem perder a pertença à instituição Igreja e nem uma mentalidade 

                                                 
14

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

Martine Cohen e Olivier Bobineau. 
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conservadora e ascética, misturam-se com esferas profanas dos mass media, da cultura 

psi, do lazer e consumo”. Estas experiências proporcionariam ao indivíduo a “segurança 

ontológica” derivada da escolha pessoal, não imposta, que produz a reestruturação da 

personalidade individual ancorada na tradição católica. Trata-se de experiência sentida 

como “êxtase, fruição, emoção” ao lado do reforço de um ethos católico rígido, de uma 

ética de disciplinarização e da pertença exclusiva ao catolicismo, que encontra prestígio 

inclusive entre os jovens.  

Camurça afirma que isso significa a existência de uma bem-sucedida conciliação 

entre a tradição conservadora e a reflexividade individualizante no interior da Igreja no 

Brasil. Os novos grupos católicos já citados exemplificam  

 

um processo de porosidade de suas práticas religiosas com estilos e 

ethos da vida laica moderna: das técnicas corporais das “aeróbicas de 

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

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

“ultramoderno” envolvendo um conteúdo conservador de oposição 

aos costumes mundanos, como: sexo antes do casamento, uso de 

preservativos, homossexualismo etc. Uma ênfase de recusa ao 

“pecado” combinada com uma lógica moderna subjetivista, como: a 

proposição “por hoje não vou mais pecar” (PHN) adaptada do lema 

dos “Alcoólicos Anônimos”, ou, como nos dizeres em camisetas, 

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

”virgindade: uma opção. (Camurça, 2006, p. 257). 

  

Assim, no Brasil parece haver uma convivência e negociação entre autonomia e 

tradição, a capacidade de atrair novos membros e manter os antigos em estruturas ágeis 

e modernas, porém ainda vinculadas à tradição, ao invés da simples 

destradicionalização. Essas diferenças entre o catolicismo na França e no Brasil não 

impedem o consenso sobre o reconhecimento pelo catolicismo da irreversibilidade da 

modernidade e da necessidade de adequação à sua dinâmica.  

Deve-se considerar também que, pela sua constituição histórica e cultural, o 

Brasil suscita a consideração do tema da validade e do reconhecimento do pluralismo 

religioso como um “valor”. Segundo Teixeira, (2003) na prática vivemos tempos 

marcados por uma tendência muito forte de reforço de identidades religiosas. Esse 

campo de afirmação identitária cria tensões com o reconhecimento da diversidade e, na 

medida em que se valoriza o pluralismo religioso, é preciso, de acordo com o autor, 
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relativizar determinadas percepções da instituição religiosa como valores absolutos. O 

pluralismo causa uma certa “autorrelativização” de identidades e a ampliação do olhar 

para perceber a riquezas de outras identidades culturais. Para Teixeira, interessa de 

forma fundamental, compreender como isso ocorre na tradição católica. 

 Sem a “comunidade católica” do passado, a Igreja busca estratégias que atendam 

às expectativas dos fiéis. Nesse sentido, estudo de Fernandes (2015) revela esforços 

empreendidos pela Igreja para o aumento estrutural como uma estratégia de reforço da 

plausibilidade. Ações desse tipo, mesmo que isoladas, referem-se à construção de novas 

paróquias, salões paroquiais e capelas, bem como ao aumento do contingente de padres. 

Entretanto, segundo vários pesquisadores, dentre eles Sílvia (2015)
15

 e Pereira (2011), 

consideram essa estratégia limitada: 

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

– como visto nos dados do Censo da Igreja Católica – não permite 

estabelecer uma estreita relação entre oferta e demanda dos fiéis, uma 

vez que estes têm diminuído a cada pesquisa censitária (...)“A 

vinculação do fiel católico com a instituição estabeleceu-se 

culturalmente sob o peso da tradição, do símbolo e da pertença, mas 

não necessariamente da frequência assídua à instituição religiosa” 

 

 Investida institucional relevante foi no catolicismo midiático que remodelou as 

relações entre a igreja e a mídia, pela incorporação dos meios técnicos comunicacionais 

como instrumentos privilegiados para amenizar as consequências dos processos 

culturais que afetaram o catolicismo, difundindo sua mensagem religiosa e servindo 

para aproximação dos fiéis. O movimento carismático adotou amplamente esses 

recursos, criou os padres cantores e impulsionou o fenômeno midiático na igreja, a 

exemplo dos neopentecostais
16

, cujo sucesso se deve ao emprego da mídia divulgando a 

efervescência coletiva de sentimentos e gestos que dão sentido às crenças. As estratégias 

de afirmação dos neopentecostais estão ainda intimamente alicerçadas na força 

                                                 
15

 CATOLICISMO ESTRUTURAL – INTERPRETAÇÕES SOBRE O CENSO DA IGREJA 

CATÓLICA E A MUDANÇA SOCIOCULTURAL DO CATOLICISMO BRASILEIRO Disponível em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/article/view/4363 Acesso em 13 de 

setembro de 2016. 

 
16

 “A REALIDADE DAS RELIGIÕES NO BRASIL NO CENSO DO IBGE”, disponível em: 

http://www.academia.edu/14146989/A_REALIDADE_DAS_RELIGI%C3%95ES_NO_BRASIL_NO_C

ENSO_DO_IBGE-_20001 Acessado em 5 de setembro de 2016.  

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/article/view/4363
http://www.academia.edu/14146989/A_REALIDADE_DAS_RELIGI%C3%95ES_NO_BRASIL_NO_CENSO_DO_IBGE-_20001
http://www.academia.edu/14146989/A_REALIDADE_DAS_RELIGI%C3%95ES_NO_BRASIL_NO_CENSO_DO_IBGE-_20001
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emocional empregada para difundir o sagrado (SANCHIS, 2001, p. 19). A mística dessa 

expressão religiosa proporciona contribuições a várias dimensões da vida mundana e 

age na formação de atitudes e disposições para apoiar ou negar determinados estilos de 

vida ou criar novos a partir das “emoções coletivas”. De outra forma, há indicações 

também de que o êxito dos grupos vinculados a essa vertente religiosa está intimamente 

ligado ao aprofundamento no diálogo com elementos da religiosidade do povo a ponto 

de rituais serem absorvidos nos cultos. Traço bastante significativo é a centralidade do 

dinheiro no âmbito do culto como expressão de “prosperidade” e de “fé”. (MARIANO, 

1999, p. 23-33) 

Interessa aqui o fato de que a trama cultural religiosa e sua inserção no mundo 

contemporâneo estão diretamente influenciadas pelos meios de comunicação social, 

mediadores de parte considerável das interações sociais. As estruturas de plausibilidade 

das sociedades hoje são marcadas pela pluralidade de vozes em disputa na esfera 

pública, hoje representada fortemente na mídia. Dentre essas o conjunto de referências 

da tradição do catolicismo busca seu reposicionamento no campo religioso.  

 

1.3 Análise das estratégias discursivas institucionais para estimular a recomposição da 

memória e da comunidade 

 

 Tanto a religião quanto a cultura são produtoras de conflitos e convergências, 

pois, conforme assinalou João Maria André (2012), ambas vivem da finitude do homem 

que as produz no intuito de serem infinitas, de completarem o que o humano tem de 

miséria. Assim, podem ser articuladas para gerar formas de entendimento “num mundo 

em mudança que reclama convergência e promoção do que surge como divergente.” 
17

 

 Conhecer o limite do que promove o diálogo com novas culturas, inclusive de 

ferramentas do capitalismo, e até o ecumenismo dentro do site da Catedral Cristo Rei 

foram alguns instrumentais para essa leitura e para saber se há uma abertura para o 

mundanismo. A Igreja Católica de Belo Horizonte, dessa forma, tem uma forma de 

comunicação eletrônica direcionada à diversidade cultural. São diversos elementos que 

denotam isso e serão apresentados a seguir. O Megatemplo convida os usuários da 

internet para fazerem uso do espaço para doações, promoção de eventos, compartilhar o 

                                                 
17

Para esses conceitos foi utilizado o livro “Multiculturalidade, identidade e mestiçagem: o diálogo 

intercultural nas ideias, na política, nas artes e na religião” (ANDRÉ, João Maria p. 213, 2012) 
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evangelho e, principalmente para a promoção de ações entorno da construção da 

Catedral Cristo Rei. Essas acoplagens é uma tentativa de ligar ou “religar” os homens a 

uma comunidade de fé por meio de um sentimento de união entre os homens 

cibernéticos. A produção de sentido é direcionada ao indivíduo, mas a ação ou a ideal 

parece estar direcionada a um sentimento de algo coletivo que busca a coesão e a 

pertença em uma comunidade que “constrói a Catedral” e que deixará o nome 

eternizado na história da tradição. 

E, assim como cultura, a religião se materializa de alguma forma, nas memórias 

físicas e materiais como o ritual presente em cada tijolo colocado no terreno onde 

futuramente se pretende sustentar a prática. Além dessa transmissão difusa da religião 

no site, a Catedral Cristo Rei, de certa forma, é a resposta da Igreja de Belo Horizonte às 

várias questões complexas da modernidade. O diálogo promovido nessa ação diz 

respeito a uma “inrreligionação”, próximo ao conceito de “inculturação”: “uma religião 

que consiste em saber-se e experimentar-se como relação viva (…) quando percebe algo 

que pode completar ou purificar essa relação, é normal que trate de incorporá-lo.” 

(QUEIRUGA, 2001). Isto desmonta qualquer tipo de concorrência pela forma gratuita 

de abertura e acolhimento do outro. 

A questão da pluralidade no discurso institucional da Igreja Católica de Belo 

Horizonte está direcionada ao mundo contemporâneo reconhecendo a diferença pela 

estratégia da alteridade, como um processo de reconhecimento interno de suas faltas. 

Pois, conforme Hervieu-Léger (2001)
18

 a mundialização da Igreja promove diferentes 

maneiras de distanciamentos, não se constrói nem se impõe de Roma para o mundo a 

forma do catolicismo que destoa dos universos identitários existentes, por mais que haja 

valor comum. Pois os valores universais da palavra, não aquela que fora encarnada 

segundo a bíblia, mas das ações centrais do Vaticano que miram um contexto global do 

catolicismo. 

 Dessa forma, ao observar a palavra, como aponta Mikhail Bakhtin (2004), tem-

se um signo ideológico construído na relação social, que reflete e refrata outra realidade. 

Para Bakhtin (2004, pág. 33), “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma 

                                                 
18

 Conceito disponível no texto de HERVIEU-LÉGER, Danièle. Catolicismo: a configuração da memória. 

Rever, São Paulo, n. 2, 2005a. Disponível em: http://www.pucsp.br/rever/rv2_2005/t_leger.htm. Acesso 

em: 04/06/2016 
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sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo 

fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como 

som, como movimento do corpo ou com uma coisa qualquer.” Na base dessas 

considerações, o pesquisador deve ter como premissa que a fala carrega em si os traços 

de uma opinião construída a partir de uma memória coletiva e de experiências 

particulares expressas por palavras manipuladas na comunicação cotidiana. A mesma 

palavra pode carregar sentidos distintos a partir de quem fala, como fala, quando, onde e 

por quê: 

 
Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as 

relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base 

ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de 

caráter político etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o 

indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 

daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que 

ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e 

bem formados (Bakhtin, 2004, pág. 41). 

 

 

 

Dessa forma, a primeira aba do site a ser analisada é “A Catedral”. O conteúdo dessa 

sessão são dispostos de forma cronológica com links que se abrem para texto e imagem, 

conforme imagem captada do site:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: “O desafio da edificação: uma história de quase 100 anos”. 
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 Por essa imagem, na aba mencionada, começa uma espécie de linha do tempo 

criada pelo webdesigner contratado pela arquidiocese, onde “o antigo sonho” é 

resgatado e a tradição, nesse rastro de memória, é recriada. Há, nessa sessão, títulos de 

onze artigos que direcionam para o conteúdo das chamadas – veremos aqueles que são 

específicos sobre a construção. O primeiro artigo é datado pelo ano de 1922 com a 

análise do visual dessa página e, em seguida, o texto “o desafio da edificação: uma 

história de quase 100 anos”. 

 Visualmente há um contraste entre as duas imagens que remetem ao conceito de 

reavivamento da tradição, no topo da página uma imagem da futura Catedral Cristo Rei 

projetada em 3D e logo abaixo, à direita, a imagem de dom Antônio dos Santos Cabral. 

A imagem sintética (catedral em 3D) é independente e não há ligação existente com o 

espaço real, dessa forma o ponto de partida dessa imagem é a abstração como uma 

espécie de “modelo” e “simulação” do real. (SANTAELLA, 1998, p. 167). Por isso, 

além de sintética a imagem é sincrética, pois há um nível de correspondência com o 

“símbolo” ao estabelecer um significado com o contexto que a imagem passa a 

estabelecer. O que se pode completar é que os tons coloridos da imagem sintética da 

Catedral estão em contraste com a fotografia em preto e branco que mostra o Arcebispo, 

à época, e que denota a longevidade da proposta que se torna na atualidade “urgente”, 

ou mesmo, conforme assinala Hobsbawm (2001) que quanto mais longeva a tradição, 

melhor é sua justificativa para sua reinvenção. Contudo, a imagem da Catedral Cristo 

Rei está além de todos os materiais de comunicação dos veículos de rádio e TV da 

arquidiocese, está presente em diversas mídias de massa como revistas, programas 

jornalísticos e outros espaços conquistados com a ajuda da assessoria de comunicação 

da arquidiocese de Belo Horizonte. Uma das estratégias do site, dentro da probabilística, 

é o conflito de religiões, mas o efeito estratégico é o uso para a evangelização como 

suporte para o reavivamento da tradição e da questão comercial-capitalista com o intuito 

de criações físicas da cultura católica de Belo Horizonte, conforme o texto retirado da 

aba do site em análise: 

Dom Antônio dos Santos Cabral chega a Belo Horizonte, em 30 de 

abril de 1922, para instalar a diocese da Capital, criada em 11 de 

fevereiro de 1921, pelo Papa Bento XV. Entre suas muitas tarefas, na 

capital nova e na diocese nova, o desafio de construir a Catedral. A 

cidade contava apenas com três igrejas: São José, Nossa Senhora da 
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Boa Viagem e Nossa Senhora do Rosário. Ele escolheu a Igreja de 

Nossa Senhora da Boa Viagem, na sua nova edificação, para ser a 

CATEDRAL PROVISÓRIA. A realização do Congresso Eucarístico 

Nacional, em 1936, na Capital Mineira, motiva Dom Cabral no 

empreendimento do sonho de construir a CATEDRAL CRISTO REI, a 

ser localizada na atual Praça Mílton Campos, no alto da Avenida 

Afonso Pena, onde foi iniciada a sua construção pela cripta, num 

projeto arrojado, uma réplica da Basílica de São Pedro, em Roma, 

coincidindo com a previsão feita pelo urbanista Aarão Reis, quando do 

planejamento da primeira cidade planejada no Brasil. Desafios e 

percalços, circunstâncias e dificuldades, necessidades e urgências 

adiaram por décadas esse grande sonho. [grifo nosso] 

 

Há várias formas de representar os atores sociais em uma narrativa, entretanto, 

dom Cabral, é descrito como quem recebeu o pedido do Papa Bento XV e “engavetou” 

o projeto de construção, por motivos diversos, e que por isso a construção é uma das 

obras “urgentes” da arquidiocese de Belo Horizonte. O que está no discurso são outras 

dificuldades da Igreja de Belo Horizonte naquele momento atrasaram a construção da 

catedral metropolitana. E que “a cidade contava com apenas três Igrejas” - nesse 

trecho, há uma adjetivação sem atribuição, pois, caberia uma pergunta: sob a ótica de 

quem seria necessária a construção de uma Catedral? Como se toda a cidade fosse 

favorável à construção. O que se pode dizer é que nas décadas de 1920 e 1930 a 

hegemonia da Igreja prevalecia e as questões de perdas de fiéis para as identidades 

móveis e voláteis não assolavam a arquidiocese de Belo Horizonte naquela época. Além 

disso, o passado é personalizado com o pedido do Papa XV que ficou suspenso e que 

gerou tal “sonho”. Essa suspensão fica oculta no texto, pois consta
19

 que dom Cabral 

realizou grandes obras nos 33 anos de bispado em Belo Horizonte até o ano de sua 

morte em 1956 – não há nenhuma justificativa da escolha de realizar as obras que foram 

desenvolvidas em detrimento a Catedral. Já a localização da antiga construção da 

Catedral Cristo Rei, como mencionada no texto, seria onde hoje está a atual Praça 

Milton Campos – outra possibilidade aventada pela Igreja seria a Praça do Papa. De 

certo é que em vários momentos, tanto a Igreja quanto o município disponibilizaram 

espaços para as construções. Hoje a região onde está sendo edificada a Catedral é o 

oposto ao que está nos documentos oficiais da Igreja e, dessa forma, não existe um 

                                                 
19

 CASCUDO, L. História; CONFERÊNCIA NAC. BISPOS DO BRASIL; GARDEL, L. Armoiries; 

Grande encic. Delta; GUARANÁ, M. Dicionário; HIRSCHOWICZ, E. Contemporâneos; Minas Gerais 

(17/11/1967); VELHO SOBRINHO, J. Dicionário 
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propósito que ainda justifique as indecisões históricas e o a definição do local onde está 

sendo construída a Catedral. Essas informações serão confirmadas nas entrevistas com 

os líderes da Igreja. 

 

Figura 2: mudança para outro extremo da cidade. Há 20km em um dos terrenos adquiridos pela Igreja. 

 

Entretanto, como não está revelado no site da Catedral Cristo Rei o real motivo 

da escolha do local para a construção da grande obra, pode-se afirmar que houve uma 

supressão dessa informação na comunicação da Igreja com a sociedade. Dessa forma, o 

que consta na realidade é que o bairro Juliana está localizado no coração da região 

metropolitana de BH que possui 28 municípios. A localidade contempla, no centro da 

geografia da capital mineira, cinco milhões de pessoas. O projeto arquitetônico de Oscar 

Niemeyer prevê capacidade para 20 mil pessoas, em um terreno de 24 mil metros 

quadrados. Localizada em frente a uma estação de metrô, a obra foi iniciada em 2008 e 

seu término previsto, inicialmente, era para 2013
20

. No entanto, uma nova previsão 

aponta para 2022, tendo em vista o recebimento de doações, segundo o chamado do 

arcebispo. As obras se iniciaram com missa no terreno, no dia 7 de abril – dia da 

misericórdia. 

Os líderes da igreja presumem aumento na busca pela fé católica da população 

                                                 
20

Entrevista no MGTV sobre o projeto da obra disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0IyDk0m54A. Último acesso 6 de janeiro de 2016, às 20h45. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0IyDk0m54A
https://www.youtube.com/watch?v=L0IyDk0m54A
https://www.youtube.com/watch?v=L0IyDk0m54A
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belo-horizontina e que a concentração na Catedral possa atender demandas “das obras 

sociais que o povo tanto necessita”; por isso, centralizarão todos os serviços oferecidos 

pela Igreja em Belo Horizonte, além de proporcionar níveis de experiências religiosas 

em massa. Não por acaso, o projeto do megatemplo guardado, será erguido no bairro 

Juliana, na região de Venda Nova, uma das mais populosas e carentes, segundo o IDH
21

. 

A obra é projetada para comportar grandes eventos que possam proporcionar a 

experiência divina, tais como “torcida de Deus”, “Cristo é Show”, aniversário da 

arquidiocese entre outros. 

Entretanto, entende-se que os líderes da Igreja a partir do esforço para a 

construção do templo, visam a ressignificação do Catolicismo. Diante do relativismo e 

do pluralismo sociocultural, a iniciativa volta-se para a revalorização do catolicismo 

diante das várias ofertas simbólicas disponíveis, a fim de torná-lo, novamente, atrativo 

para a população. Assim, os representantes da igreja: 

com respeito ao contexto religioso (…) reagem ao abalo 

provocado pelas crises do mundo moderno em suas 

comunidades de fé e em suas convicções básicas. Como 

medidas de contra-ataque, recusam todos os vetores associados à 

lógica moderna: a hermenêutica, o pluralismo, o relativismo, a 

evolução e o desenvolvimento; e reforçam os canais de 

solidariedade grupal. (Faustino, 2011, p. 56) 

 

 Com isso, conforme expresso os “desafios e percalços, circunstâncias e 

dificuldades, necessidades e urgências adiaram por décadas esse grande sonho” que hoje 

estão em plena construção. Espera-se que com a pesquisa de campo e a entrevista 

direcionada ao atual arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor de 

Oliveira Azevedo, essas questões serão clarificadas a partir das respostas do líder da 

igreja local. Pois, os motivos pelos quais houve mudanças no local da construção podem 

revelar ainda mais as reais intenções da Igreja Católica. 

 Em mais um artigo, mais uma vez é colocada a questão da “decisão” de onde 

iniciar a construção com a “escuta de muitos”. No momento da decisão há todo um 

esforço político do governo do Estado da valorização do vetor norte da cidade com a 

inauguração da construção da Cidade Administrativa. Assim, na linha do tempo criada 

na aba “A catedral”, após o artigo que inicia o “percurso” em 1922 com “o desafio da 
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 IDH disponível em: <http://goo.gl/L69Dn2>. Acesso em seis de abril de 2016, às 21h. 
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edificação: uma história de quase 100 anos”, há um salto para um novo texto situado no 

ano de 2004 e intitulado de “o tempo novo do terceiro milênio”: 

 

O Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor 

Oliveira de Azevedo, já no início de seu pastoreio, começou a 

ouvir perguntas sobre um projeto definitivo de Catedral em 

Belo Horizonte. A escuta de muitos, a retomada da história, o 

exame das condições urbanísticas da região metropolitana da 

capital mineira e o desafio de pensar o sentido mais genuíno e 

próprio de uma Catedral, lugar da espiritualidade, da cultura e 

da educação, da arte e do cuidado com os pobres, do 

pensamento e do diálogo indicaram que um projeto assim só 

valeria a pena se fosse edificado num lugar que marcasse o 

epicentro dessa promissora realidade urbana. [Grifo nosso] 
  

 Nesse enunciado, o arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo 

resgata o pedido atribuído a uma solicitação do Para Bento XV perdida no tempo. Esse 

texto traz à tona alguns elementos de apagamento do agente que privilegiam o objeto e 

não o sujeito. A indeterminação por meio de pronomes e a genericização, ou seja, 

representação de atores como classe, tais como os fiéis, se apresentam com o propósito 

de fortalecer esse grupo. O que pode resultar desse anunciado mais abrangente, aberto, é 

tanto a indefinição quanto a cooptação. Como essa quantificação de sentido é 

abrangente, os hiperônimos que dão sentido genérico também estão presentes ao longo 

do texto: “começou a ouvir perguntas” e “A escuta de muitos, a retomada da história, o 

exame das condições urbanísticas” revelam o “encobrimento” do autor. O sujeito ou os 

sujeitos em toda a oração, excetuando a presença do arcebispo, é colocado de forma 

indefinida. A impersonalização camufla os atores por meio dos fins explícitos na 

oração. Há uma objetivação e uma valorização da ação. Veja: as “condições 

urbanísticas”, por exemplo, não são justificadas por nenhum aspecto em todo o site o 

que suprime a estratégia de construção da Catedral. 

 Novamente, em mais um artigo, com foto do arcebispo metropolitano dom 

Walmor de Oliveira Azevedo e o arquiteto Oscar Niemeyer
22

 a questão da localização 

                                                 
22

 Oscar Niemeyer (1907-2012) foi um arquiteto brasileiro reconhecido mundialmente. Possui mais de 

600 projetos em todo o mundo, dentre os quais se destacam edifícios na cidade de Brasília, capital do 

Brasil, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, tendo participado também como 

integrante do grupo de arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas em Nova Iorque. É um dos 
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volta a ser justificada.                         

 

 

Figura 3: imagem extraída do site que retrata um dos encontros entre dom Walmor de Oliveira Azevedo e Oscar 

Niemeyer sobre o projeto da Catedral Cristo Rei. 

 

A conclusão que o projeto “só poderia ter lugar na Avenida Cristiano Machado” 

se revela pelo “adensamento populacional” – aqui fica clara a estratégia de 

plausibilidade em busca do aumento de fiéis. Na aba em análise, o artigo é datado de 

2015: 

 

2005: A CORAGEM DE RETOMAR UM PROJETO 

Dois anos de reflexões comedidas e de ponderações. A conclusão de 

que um projeto assim só poderia ter lugar na Avenida Cristiano 

Machado, em frente à estação do Metrô Vilarinho, epicentro 

geográfico em se considerando o adensamento populacional de uma 

Arquidiocese de cinco milhões de habitantes. Ainda em tempo, antes 

dos grandes projetos que impulsionam rápidos avanços e 

desenvolvimentos no vetor norte da região metropolitana, aconteceu a 

aquisição de um importante terreno. O lugar fez vislumbrar um 

projeto pensado por um arrojado arquiteto. Oscar Niemeyer era o 

nome, na mesma cidade onde iniciou sua carreira e marcou a sua e a 

história da capital mineira com obras arquitetônicas de relevo. Um 

pedido lhe foi feito. Um prazo foi pedido para pensar. Mais tarde, uma 

resposta. Em novembro de 2005, o arcebispo viaja sozinho ao Rio de 

Janeiro e encontra-se com Niemeyer, quando solicita uma concepção 

                                                                                                                                               
maiores representantes da arquitetura moderna da história. (ASSUMPÇÃO, Maurício Torres. A História 

do Brasil nas Ruas de Paris. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014 p.23). 
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arquitetônica da Catedral Cristo Rei. Envolvido nesse sonho, 

especialmente pela forte presença no urbanismo da capital mineira e 

pela genialidade, Niemeyer abraça com entusiasmo a missão. Ele 

revela a intenção de entregar o projeto em três meses, mas o trabalho o 

absorve e ele se dedica durante seis meses a criar as formas de uma 

catedral definitiva para Belo Horizonte. [grifo nosso] 

  

O uso do espaço, sim, no discurso, está aberto à modernidade e às 

complexidades que afetam o indivíduo. A Catedral é descrita no texto onde há uma 

retomada do processo de concepção da Catedral como local de “espiritualidade, da 

cultura e da educação, da arte e do cuidado com os pobres, do pensamento e do 

diálogo” várias visadas em uma única frase são direcionadas à heterogeneidade das 

identidades. E, nesse ínterim, há uma palavra-chave utilizada que reafirmam os 

conceitos apresentados no início do texto. Ou seja, o diálogo é o princípio do projeto 

que se volta ao mundanismo da Igreja. Com a secularização e o pluralismo e tantas 

“verdades” na competição de definição da realidade de quadros sociais, parece-nos mais 

plausível e legitimador que tentar protagonizar a verdade como fora no passado. É nesse 

limiar que, segundo Hervieu-Lèger (2001), o catolicismo precisa refundar suas 

descendências que não estão “naturalmente inscrito na continuidade das gerações.”   

De outra forma, pode-se entender que os discursos dos líderes da igreja vão no 

cerne da natureza das incertezas, pois, como afirma Berger (1985) “quando o 

relativismo alcança certa intensidade, o absolutismo volta a exercitar um grande 

fascínio”. A afirmação, esclarecida por Faustino (2011) pode ter compreendido o risco 

dissolvedor da razão e a reconquista da população por meio, e em nome, da tradição 

religiosa: 

Com respeito ao contexto religioso (…) reagem ao abalo provocado 

pelas crises do mundo moderno em suas comunidades de fé e em suas 

convicções básicas. Como medidas de contra-ataque, recusam todos 

os vetores associados à lógica moderna: a hermenêutica, o pluralismo, 

o relativismo, a evolução e o desenvolvimento; e reforçam os canais 

de solidariedade grupal. (Faustino, 2011, pág. 56) 

 

Paradoxalmente, ao que parece, há uma adesão às ferramentas de marketing para 

unir passado e futuro nessa nova comunidade – em uma tentativa de vincular memórias 

das culturas paroquianas entorno da construção da Catedral, porém revestidas de um 

intenso trabalho na esfera pública: mídia e paroquianos recebem visibilidade ao 

empenhar-se nas campanhas. Além disso, a figura do líder da arquidiocese está em 
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constate aparição nos meios de comunicação social. 

O que une os fiéis, frente às desconfianças mundanas, talvez seja a visibilidade 

social embutida na megaconstrução – ou mesmo a satisfação individual de uma tradição 

cristã. Mas, isso é o que se buscará em uma pesquisa instrumentalizada. Entretanto, as 

possibilidades das tendências de Hervieu-Lèrger associadas aos processos de 

representações, o caminho a prosseguir é a busca dos dirigentes da igreja pela 

“invenção” de uma nova “comunidade emocional” para grandes eventos na catedral, 

neste caso, criando “a nova e verdadeira memória do grupo.”? 

Dessa forma, a trama cultural religiosa e sua inserção no mundo contemporâneo 

estão diretamente influenciadas pelos meios de comunicação social, mediadores de 

parte considerável das interações sociais. As estruturas de plausibilidade das sociedades 

hoje são marcadas pela pluralidade de vozes em disputa na esfera pública, dentre essas o 

conjunto de referências da tradição do catolicismo. E, novamente, as estratégias de 

reposicionamento da tradição católica precisam lidar com a presença transversal da 

mídia na sociedade e na cultura. 

Na prática, ao que parece, vivemos tempos marcados por uma tendência muito 

forte de reforço de identidades religiosas. Esse campo de afirmação identitária cria 

tensões com o valor do reconhecimento da diversidade e na medida em que se valoriza 

o pluralismo religioso é preciso relativizar determinadas percepções da instituição 

religiosa como valores absolutos. O pluralismo causa certa “autorrelativização” de 

identidades e a ampliação do olhar para perceber a riquezas de outras identidades 

culturais. Interessa, de forma fundamental, compreender como isso ocorre na tradição 

católica. Pode-se presumir que, assim como outros valores, a avaliação do pluralismo se 

liga aos conteúdos midiáticos difundidos socialmente. 
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