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Resumo  

A Evangelização constitui-se inicialmente do anúncio do Evangelho. A atenção 

destinada ao bem do ser humano relaciona-a diretamente à política, visto que ambas – 

política e evangelização – visam a promoção da vida humana, a felicidade neste mundo 

e a salvação eterna. A partir do método ver, julgar e agir, esta pesquisa objetiva 

demonstrar a ação evangelizadora da diocese de Coari em sua atuação no mundo da 

política social em seu contexto atual, descrevendo os desafios e riscos dessa atuação e 

indicando novas possibilidades da política e ação pastoral social como parte do processo 

evangelizador. A reflexão se fundamenta no Magistério da Igreja e documentos da 

diocese, enriquecidos com autores como Kotler, Macamo e Dowbor ao tratar da relação 

entre anúncio do evangelho, marketing, corrupção e democracia participativa. Essa 

relação constitui riscos e possibilidades para a ação evangelizadora e para a ação política, 

encontrando caminhos de superação da corrupção e outras falhas, na efetivação de tais 

ações asseguradas na justiça.  
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Introdução  

A política enquanto dimensão constitutivo do ser humano, não contradiz a 

evangelização (JM, n.6)3. Trata-se de dois processos ou procedimentos referentes à 

construção comunitário do ser humano, um pela confiança na capacidade humana e o 

outro pela confiança em Deus. Ambos visam o crescimento integral da pessoa enquanto 

ser imanente e enquanto ser chamado a transcender-se para Deus e para o outro, até atingir 

sua finalidade plena: a felicidade nesta vida e a salvação na vida eterna. Em sua ‘Ética à 

Nicômaco’, o filósofo Aristóteles associa a política à felicidade, o bem maior do ser 

humano4. Por sua vez o Paulo VI aponta como a finalidade última da evangelização a 

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

realizado em São Paulo, SP, de 04 a 06 de Outubro de 2016.   
2 Mestrando do Programa de Pós- Graduação em Teologia Prática, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, email raimundogordiano@yahoo.com.br   
3 SÍNODO DOS BISPOS, A Justiça no Mundo, Documentos Pontifícios, nº 184, Sínodo dos Bispos de 

1971, Petrópolis: Editora Vozes, 1972.   
4 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, São Paulo: Nova Cultura, 1991 (Coleção os Pensadores) Tradução 

de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim, da versão inglesa de W. D. Ross, Livro I, p. 2-3.   
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salvação do gênero humano, que começa nesta vida e tem sua plenitude na eternidade 

(EN, nºs.5 e 27)5.  

O desafio proposto neste texto é refletir a ação Evangelização na diocese de Coari, 

tomando como base sua atuação social, bem como alguns riscos e possibilidades 

relacionados às mídias e as políticas sociais que a mantém em estreita proximidade com 

os agentes do meio político partidário e governamental. A atenção ao ser humano instiga 

a Igreja a tomar iniciativas em favor da vida, seja na promoção dos direitos, na 

organização comunitária, na luta pela terra e pela água, ou seja em outras ações, segundo 

as necessidades do povo. Não se trata, todavia, de abordar a vastidão de situações que o 

tema permite, mas tão somente alguns aspectos referentes a ação evangelizadora da 

Igreja, cuja ressonância se faz ecoar no espaço das políticas socais. Ao final abre-se 

espaço para a reflexão acerca da relação entre anúncio do Evangelho e as possibilidades 

de uso do marketing, e, a participação no processo de construção da democracia 

participativa através dos Conselhos Municipais, como forma de efetivar a promoção da 

vida plena para todos.  

A diocese de Coari, enquanto Igreja Local atua visando favorecer o 

desenvolvimento integral do ser humano que habita a região do Médio Rio Solimões, no 

Amazonas. Envolta às mais diversas situações desafiadoras do mundo da política e da 

religião, essa diocese oferece um vasto campo de pesquisa a ser descortinado. Eis uma 

breve amostra a partir da ação evangelizadora da diocese.  

1. A ação sócio evangelizadora da diocese  

Situada no contexto amazônico, essa Igreja local assume sua missão 

evangelizadora anunciando o Evangelho e atuando através de ações que promovem o ser 

humano enquanto ser individual e inserido em comunidade. O atual Plano Pastoral de 

Evangelização (2016-2019), constata situações dificultosas em que se encontram o povo 

da região e apresenta seis dimensões de sua ação evangelizadora: missionária, 

catequética, litúrgica, bíblica, comunitária e social. Assume compromissos em vista de 

uma ação eficaz a serviço da vida plena para todos, incluindo uma postura atuante no 

mundo das políticas sociais frente às realidades constatadas no território diocesano6. 

                                                           
5 PAULO VI. Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, sobre a Evangelização no mundo 

contemporâneo (Roma, 8 de Dezembro de 1975), Petropolis: Vozes, 1976.   
6 DIOCESE DE COARI. Plano Pastoral de Evangelização (2016-2019) Coari, 2016, p. 30-33.   
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Com efeito após mais de 50 anos de história, a colaboração social dessa Igreja não 

pode continuar sendo oferecida como se deu no início de sua história. Nesse tempo 

passado, o anúncio do Evangelho foi acompanhado do investimento no campo da 

educação e da saúde através da construção das primeiras escolas e ambulatórios para 

atender a população, acrescido do investimento na formação das CEBs e organização 

popular7.  

Há outras necessidades apontando para novas possibilidades e clamando por 

novas ações. Destacam-se as seguintes situações: o descompromisso dos governantes e 

suas consequências (o avanço das drogas, violências, sofrimentos dos mais fragilizados), 

problemáticas familiares, questões macros sociais (geração de renda, emprego, perda de 

direitos, questões ecológicas).  

1.1 Alguns traços de realidades constatadas  

Constata-se a difícil situação em que encontram-se vários grupos humanos como 

consequência do descompromisso com o desenvolvimento integral das pessoas e da 

sociedade por parte dos governantes. As crianças, os adolescentes e jovens são as mais 

fáceis vítimas do avanço das drogas, sendo as mais expostos às agressões e violência 

sexual. As mulheres, os indígenas e ribeirinhos, as pessoas com deficiência e as pessoas 

idosas, sofrem a falta de respeito à dignidade humana. Conforme afirmam os bispos do 

Brasil, é preciso “tratar o ser humano como fim e não como meio, respeitando-o em tudo 

que lhe é próprio: corpo, espírito e liberdade”8, por isso o serviço à vida plena começa 

pelo respeito à sua dignidade e ao seu ambiente familiar onde a pessoa é acolhida.  

A família, “como patrimônio da humanidade, lugar e escola de comunhão” 9, 

merece um olhar especial. O texto do Plano de Evangelização anterior, enfatiza os traços 

da constituição familiar dessa região centrado no modelo tradicional de família nuclear 

mesclado às novas configurações a saber: casais de segunda união, família monoparental 

e, as uniões homossexuais. Dentre suas dificuldades encontra-se o consumo de bebidas 

alcoólicas gerando sofrimentos e separações, com consequências para toda a sociedade. 

                                                           
7 SILVA, Francisco Agnaldo B da. O resgate do catecumenato na formação dos cristãos na prelazia de 

Coari, 2008, 149 p. Dissertação (Mestrado em Teologia Sistemática) Pontifícia Faculdade de Teologia 

Nossa Senhora da Assunção, São Paulo, p. 29.   
8 CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE) 2015-2019, Brasília: 

Edições CNBB, 2015, (Documento 102), n.110.   
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A família, “como patrimônio da humanidade, lugar e escola de comunhão”9, 

merece um olhar especial. O texto do Plano de Evangelização anterior, enfatiza os traços 

da constituição familiar dessa região centrado no modelo tradicional de família nuclear 

mesclado às novas configurações a saber: casais de segunda união, família monoparental 

e, as uniões homossexuais. Dentre suas dificuldades encontra-se o consumo de bebidas 

alcoólicas gerando sofrimentos e separações, com consequências para toda a sociedade. 

No âmbito das questões macro sociais destacam-se a questão econômica e a 

situação política. As Diretrizes atuais da CNBB alertam 

através das diversas pastorais e movimentos ligados ao mundo do 
trabalho, urge lutar contra o desemprego e o subemprego, a 
precarização do trabalho e perda de direitos, criando ou apoiando 
alternativas de geração de renda, assim como a economia solidária, a 
agricultura familiar, a agroecologia, a busca do desenvolvimento local 
sustentável e solidário (DGAE 114). 

 

A problemática do desenvolvimento integral é enfatizada, todavia, considerando 

que o cuidado com a casa comum traz consigo o cuidado com o ser humano, tendo nele 

o centro e o fim da vida econômico-social10 (GS, 63; LS, 127). Daí a preocupação com 

todas as situações que afetam a vida da população como fruto de ações políticas mal 

programadas: a falta de saneamento nas cidades, pouco investimento em geração de 

renda, concentração de empregos nos órgãos públicos. “A falta de compromisso das 

autoridades legal e politicamente constituídas pelo bem da cidade e da população deixa 

espaço para o surgimento e desenvolvimento de várias chagas sociais”, tais como a 

invasão das drogas, o aumento da prostituição e exploração sexual, aumento da violência 

em todas as formas11. 

Daí a necessidade de desenvolver ações sócio-políticas como meio de realização 

da evangelização em favor da vida para todos, sobretudo através dos ministérios leigos, 

pois se entende que a participação política dos cristãos não é adendo, mas é parte 

conatural da vida humana e da missão evangelizadora da Igreja. A Doutrina Social da 

                                                           
9 PRELAZIA DE COARI. Plano de Evangelização (2010-2013), Coari, 2010, p. 30-31.   
10 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, In Constituições. Decretos e 

Declarações. 22ª ed. Petrópolis: Vozes, 1991; FRANCISCO. Laudato Si: Carta Encíclica sobre o cuidado 

da casa comum, (Roma, 24 de Maio de 2015), Libreria Editrice Vaticana.   
11 PRELAZIA DE COARI, p. 33-35.   
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Igreja acentua a colaboração e promoção integral da vida inspirada em Jesus que veio 

para que todos tenham vida em abundância12 (Jo 10,10).  

1.2 Ações em desenvolvimento  

Algumas ações evangelizadoras em desenvolvimento fazem frente às situações 

conflituosas e sofridas do povo, através das Pastorais Sociais: Pastoral da Criança (PC), 

Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), Pastoral Carcerária(PCar), Grupos de Fé e Cidadania 

(GFC) e Cáritas. Destaca-se as Cáritas, que em seu segundo ano de implantação, procura 

articular ações voltadas ao exercício da ‘caridade organizada’. Com efeito, a caridade não 

funciona como anestésico para a consciência ou como paliativo diante do sofrimento. É 

parte essencial da missão eclesial, inerente à opção preferencial pelos pobres, com o qual 

identifica-se o Senhor Jesus13 (DGAE, 62-66). De fato desde 2014 se investe esforço na 

implantação formalizada dessa instituição. Os frutos começam a surgir, mas necessita-se 

de tempo e muita dedicação visto que a amplitude desse serviço é tão vasto quanto 

exigente. Abrange muitas possibilidades, mas pede o investimento de muitos recursos 

humanos e materiais para alargar sua atuação nas áreas da formação, da organização, da 

geração de renda, da sócio-biodiversidade e da espiritualidade14.  

Outros serviços pastorais sociais estão sendo assumidos lentamente: o Grupo 

Esperança Viva (GEV) da Fazenda da Esperança em parcerias com projetos e entidades 

civis. O novo Plano aponta como pista de ação concreta “implantar a Pastoral da 

Sobriedade para trabalhar com dependentes químicos, alcoólatras e respectivas famílias, 

[...]em parceria com o GEV dar o apoio efetivo à implantação da Fazenda da Esperança 

em Coari”. Essa ação visa fazer frente ao avanço das drogas na região, recuperando os 

que forem acolhidos no programa da Fazenda e fomentando a espiritualidade da 

Esperança nas famílias através do GEV15.  

Observa-se, como sinal possibilidade de ação no espaço da política social, a 

atuação junto aos Conselhos Municipais. Por isso se assume o compromisso de 

“promover formação as lideranças que pertencem aos conselhos municipais”16. Trata-se 

de compreender o valor destes conselhos como caminho de construção de uma 

                                                           
12 GONÇALVES, Alfredo J. Doutrina Social da Igreja- História e desafios, p. 9. Disponível em 

<www.cefep.org.br> acesso em 12/08/16.   
13 DIOCESE DE COARI, 2016, p. 32; DGAE, n. 62-66;   
14 DIOCESE DE COARI, Idem, p. 35.   
15 DIOCESE DE COARI, 2015, p. 34.   
16 DIOCESE DE COARI, Ibidem.   
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democracia participativa fomentando os valores humanos propostos por Jesus no meio 

sócio-político. Os membros são escolhidos pelos líderes das instituições convidadas, 

sendo possível despertar compromissos cidadãos em favor de ações sociais e acompanhar 

o uso dos recursos destinados e aplicados em cada área de abrangência dos referidos 

conselhos: da saúde, da merenda escolar, da pessoa idosa, da juventude, da defesa do 

direito da criança e do adolescente, etc.17  

A efetivação desses serviços supõe bons relacionamentos e diálogo com os 

membros do poder político governamental e com outras instituições sociais. Há riscos e 

desafios a serem enfrentados, como também há a exigência de postura sempre mais 

respeitosa e propositiva por parte da Igreja superando a tendência à unilateralidade ou 

unicidade de pensamento. Dentre todos os prováveis riscos, salienta-se tão somente a 

relação entre o ‘anúncio’ e marketing e, o perigo da corrupção e suas consequências.  

2. Desafios e riscos entre a política e a evangelização  

A Doutrina Social da Igreja ilustra a natural relação entre evangelização e política 

e, confirma a necessidade de participação no espaço político inspirada na fé em Jesus, 

movida pelo amor a Deus e aos irmãos18. É válido recordar que não se pode relegar a 

religião à “intimidade secreta das pessoas”, sem considerar o sadio funcionamento das 

instituições e os acontecimentos sociais (EG, 183)19. A construção de uma sociedade justa 

não pode ser tomada pela Igreja como responsabilidade unicamente sua, assumindo o 

lugar devido ao Estado, “mas também não pode ficar às margens na luta pela justiça”20 

(DCEs, n.28). Fiel ao mandato de Jesus, a diocese de Coari se põe a serviço da vida plena, 

enfrentando os riscos inerentes a essa dimensão evangelizadora.  

Evangelização diz respeito, antes de tudo, ao anúncio do Evangelho. Efetiva-se 

mediante a fé no Deus de Jesus Cristo. Fiel a Ele se imprime o zelo, o cuidado e a 

promoção da vida do ser humano. O elemento concreto na evangelização é a pessoa 

entendida a partir de sua dignidade humana. Não se trata de atingir seu poder de compra 

(consumidor), sua capacidade de influência (ou de voto) ou simplesmente a quantidade 

                                                           
17 DOWBOR, Monika; HOUTZAGE, Peter; SERAFIM, Lizandra. Enfrentando os desafios da 

representação em espaços participativos, São Paulo: CEBRAP: IDS, 2008, p. 15.   
18 GONÇALVES, Alfredo J., op. cit., p. 3.   
19 FRANCISCO. Evangelii Gaudium: Exortação apostólica do Sumo Pontífice sobre o anúncio do 

Evangelho no mundo atual (Roma, 24 de Novembro de 2013). São Paulo Loyola & Paulus, 2013.   
20 20BENTO XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, sobre o amor cristão, (25 de dezembro de 2005), 

Roma: Libreria Editrice Vaticana.   
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numérica (quantidade de fiéis). Trata-se de promover a vida da pessoa a partir da 

experiência (vivência) da fé cristã. O interesse maior da evangelização é a salvação da 

pessoa, considerada filha de Deus, cidadã, e não mercadoria, cliente ou eleitor21. A 

atenção à pessoa é o ponto de convergência do anúncio evangelizador, do marketing e da 

política.  

Pela vastidão dos temas e atento aos limites do objetivo desta pesquisa, pode-se 

dizer que o anúncio evangelizador constitui-se da partilha alegre da mensagem de Jesus 

Cristo e todo o conjunto de sua vida pela palavra falada ou escrita ou ainda pelo 

testemunho cristão (EN, n.6). O testemunho de vida cristã é necessário, mas “não haverá 

nunca evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o 

mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados” (EN, n.22). Por isso 

o anúncio explícito do Evangelho não pode ser negligenciado. Todos os meios possíveis 

para sua efetivação podem ser utilizados a fim de fazer chegar a Palavra de Deus a todos 

os homens e mulheres.  

O marketing relaciona-se às técnicas (pesquisas, promoção, divulgação) que 

auxiliam a venda de produtos visando despertar o desejo e criando necessidades nas 

pessoas, considerando-as consumidoras dos bens ou serviços oferecidos22. Os estudos 

referentes ao marketing evidenciam a passagem da atenção destinada ao produto, depois 

voltada ao consumidor e o momento atual do chamado marketing 3.0 quando busca-se 

atingir os valores emocionais e até espirituais da pessoa23. Há elementos valiosos no 

estudo sobre o marketing que podem favorecer tanto a dimensão religiosa quanto o 

serviço político, se forem utilizados à luz da justiça. Por ora basta apontar o risco da 

aproximação com o poder político governamental evidenciado, normalmente através da 

mídia.  

A relação com o poder público facilita a aproximação ao mal da corrupção que 

assola todos os níveis da convivência social atingindo a comunidade eclesial, no que pode 

ser associado ao mundanismo espiritual, descrito pelo Papa Francisco nas atitudes 

                                                           
21 cf. SILVA, Silmara Carneiro e. Marketing político e comportamento eleitoral: reflexões sobre as 

estratégias de marketing político em campanhas eleitorais, in REMark - Revista Brasileira de Marketing, 

São Paulo, v. 11, n. 1, p. 133, jan./abril 2012.   
22 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, 4ª ed. 

Curitiba: Ed. Positivo, 2009, Verbete Marketing, p.1283; cf. SILVA, Silmara, op. cit., p. 133.   
23 KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão 

definindo o novo marketing centrado no ser humano, Rio de Janeiro: Elseven Editora, 2012, p. 16-17.   
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aparentemente boas, mas que ofuscam a experiência de Jesus Cristo. Em tais posturas a 

atenção é centrada na pessoa do agente evangelizador e em suas expressões de grandeza, 

poder e glórias humanas, ocultando as falhas e limites pessoais. “É uma tremenda 

corrupção, com aparências de bem” (EG, n.93-97). Em poucas linhas é conveniente 

apontar um breve sentido de corrupção.  

Segundo Macamo, a corrupção tem uma grande versatilidade o que dificulta até 

mesmo sua compreensão teórica, embora seu sentido etimológico de ruptura e 

degeneração aponte para as diversas práticas empregadas. Em todos os países se 

compreende a negatividade da corrupção indicando-se, sobretudo, o uso do elemento 

público em benefício privado. Aqui se entende o nepotismo, o suborno, os ganhos 

indevidos, dentre outros. Todavia, são os países em desenvolvimento que mais são 

atingidos por essas práticas. 

 

Nos países em desenvolvimento há realmente políticos que desviam 

fundos públicos; [...] há funcionários públicos que enriquecem a custa 

de negócios ilícitos na outorgação de contratos públicos; há 

funcionários públicos com muito pouca integridade; há projetos que 

sofrem bastante por causa de gente que desviou fundos; há juízes, 

agentes policiais e militares que se deixam subornar; há leis que não são 

respeitadas, sobretudo por gente que, por força das posições que ocupa, 

devia dar o exemplo24. 

 

Dessa visão pode-se tomar uma inspiração para a postura evangelizadora frente à 

tal complexidade. Não se trata de buscar eliminar a corrupção através da caça aos 

corruptos e corruptores, mas de torna-la mais difícil25. Em termos cristãos, trata-se de 

aprender a inspirar e promover a justiça, sem a qual não há política, nem religião 

verdadeira. “A justiça é o objetivo e, consequentemente, também a medida intrínseca de 

toda a política” (DCEs, n. 28).  

A justiça como horizonte cristão tem seu ponto de chegada na plenitude do Reino 

de Deus. Sua ausência ocasiona danos à vida cristã e a toda a sociedade. Na realidade 

diocesana de Coari, a maior evidência está na cidade sede onde um prefeito conseguiu 

por oito anos, por força de técnicas de marketing eleitoral e político, atrair para si a 

atenção da quase totalidade da população. Envolveu as lideranças religiosas, manteve sob 

                                                           
24 MACAMO, Elísio. Corrupção, in Dicionário de ciências sociais dos países de fala oficial portuguesa, 

Salvador, Edufba, 2014, p.59-60; 70.  
25 MACAMO, Idem, p. 71. 
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seu comando os líderes de quase todas as 220 comunidades rurais através de pequenos 

pagamentos mensais e a preço de muita propaganda municipal e estadual. Mesmo preso 

e fora do governo há quase um ano, é influente nas decisões políticas dos cidadãos que, 

em sua maioria não leva em conta os crimes cometidos por ele: desvio de recursos 

públicos, nepotismo, tráficos (influência, drogas...), pedofilia, dentre outros26. A força 

profética da Igreja não consegue ecoar, em parte porque não consegue utilizar das mesmas 

qualidades de comunicação no anúncio do Evangelho, como fez o prefeito e sua equipe 

para fazer-se ‘seguido’ por tanta gente. 

Nessa perspectiva, superando-se a manipulação, sensacionalismo e triunfalismo 

midiático27, o estudo do marketing pode oferecer elementos úteis ao serviço 

evangelizador. Inspira o cuidado com a qualificação nas formas e conteúdo da mensagem 

evangélica proclamada através das mídias. Segundo KOTLER, o marketing 3.0 não 

considera a pessoa apenas como consumidor, mas como prosumidor, isto é, a instiga a 

participar da co-criação da marca e do produto bem como de sua divulgação28. A 

qualidade do anúncio e a abertura para acolher as indicações do povo, pode ajudar o 

serviço evangelizador e político na construção de uma sociedade justa.  

A justa atenção ao ser humano e a promoção da vida em todas as suas dimensões 

abrem perspectivas de superação das falhas no anúncio evangelizador e na ação política, 

desafia a Igreja e os governantes a posturas diferentes para com os fiéis e cidadãos. Na 

evangelização da diocese há sinais indicando para a melhor utilização dos espaços 

evangelizadores nas mídias e nos Conselhos Municipais.  

3. Perspectivas  

Como parte de sua atuação evangelizadora atual, a diocese tem diante de si grande 

possibilidade de renovação de participação na construção de uma sociedade mais justa 

através da democracia participativa, sobretudo nos espaços midiáticos da Rádio, TV, 

internet, impresso, bem como através dos Conselhos Municipais existentes em todas as 

sete cidades de sua abrangência – Coari, Codajás, Anori, Beruri, Anamã, Caapiranga e 

Manacapuru.  

                                                           
26 Trata-se de Manuel Adail Amaral Pinheiro, prefeito de Coari de 2001 a 2008, preso desde fevereiro de 

2014, disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Adail_Pinheiro>, acesso em 12/08/16.   
27 RIBEIRO, Jorge Cláudio, A mídia e o sagrado, in Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura, 

Edição n. 5 – Mai / Jun 2006, Paulinas, p. 5.   
28 KOTLER, p. 18.   
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O início da atuação pela rádio registra-se formalmente a partir de 26 de julho de 

1964 com a instalada da Rádio Educação de Coari na cidade sede. Foi valioso instrumento 

de alfabetização durante o tempo de execução do Movimento de Educação de Base 

(MEB) e o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) entre os anos de 1960 até 

a década de 1980 no território diocesano29. Atualmente as rádios existentes nos demais 

municípios oferecem espaço de programação para a Igreja Católica, com horário que varia 

entre uma hora a treze horas semanais30. Quem atua nesses programas, em sua maioria, 

são pessoas com boa vontade, mas, com rara formação técnica que favoreça melhor 

aproveitamento desse meio evangelizador.  

A presença da TV no território diocesano também carece de melhor 

aproveitamento. Nas duas cidades onde há transmissão de programas locais, Coari e 

Manacapuru, a Igreja utiliza de espaços apenas para divulgar suas atividades locais de 

maior importância como os festejos dos padroeiros paroquiais e a festa de Pentecostes. O 

espaço da TV tem apoio profissional na divulgação, mas nem sempre na produção dos 

anúncios.  

Quanto à internet, a atuação nesse meio fica por conta das iniciativas pessoais e 

paroquias: o uso das redes sociais (Facebook, watszap, istagram etc), o blog do bispo, 

blogs de alguns padres, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. A diocese não 

se utiliza de um site diocesano que articule seus conteúdos ou seja utilizado como 

referência diocesana, nem possui um sistema de informatização.  

Nos meios impressos desde o ano de 1969, utiliza-se o informativo eclesial, 

chamado inicialmente de “Boletim da Prelazia”, para comunicações e partilha dos fatos 

da caminhada. O mesmo passou a ser chamado “Informativo Diocesano” a partir de 2014 

quando da elevação à categoria de diocese. Algumas das dez paróquias publicam e 

distribuem mensalmente os informativos paroquiais, com ações pastorais e mensagem às 

famílias. Algumas paróquias acrescentam informações acerca do município e outras 

questões sociais. Esses instrumentos de comunicação, todavia, podem ser melhor 

aproveitados se houver a qualificação dos responsáveis no processo de ‘produção’ e 

distribuição, visto que em algumas comunidades a distribuição não é realizada a contento. 

A diagramação pouco atraente desmotiva a leitura por parte dos comunitários.  

                                                           
29 REGIS, Gutemberg. Pistas ribeirinhas, Manaus: Belvedere, 2001, p.40- 42.   
30 Na Rádio Comunitária Açaí FM de Codajás a Igreja utiliza um programa diário de segunda a sexta-feira 

com duas horas, um semanal na terça com uma hora e um dominical com duas horas de programação.  
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Tudo isso induz a duas observações complementares. A primeira diz respeito ao 

uso da inspiração ou das técnicas do marketing em vista da evangelização. A segunda diz 

respeito a uma melhor conscientização e uso adequado das mídias alternativas que 

chegam às pessoas com baixo custo, mais direta e individualizada com menor risco de 

comercialização ou massificação, por não serem submetidas às regras do poder 

dominante31. Em todo caso, a melhor utilização desses recursos tende a enfrentar a 

tendência do uso abusivo e errôneo da mídia para proveitos próprios por parte dos 

governantes e dos grupos religiosos mal intencionados.  

O uso das técnicas de marketing não pode ser empregado com o objetivo de 

arrebanhar mais adeptos, vender mais produtos religiosos, nem de manipular a outrem em 

favor de grupos políticos ou ideologias de qualquer natureza. O objetivo para tal uso se 

pauta no esforço de fazer chegar a todos a Boa Nova de Jesus Cristo e favoreça o 

crescimento integral do ser humano e o desenvolvimento de toda a sociedade. Conforme 

foi afirmado no Vaticano II “compete à Igreja o direito de empregar e possuir toda sorte 

destes instrumentos, [...] úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas; 

e aos Sagrados Pastores cabe a tarefa de instruir e dirigi os fiéis [...] com o auxílio destes 

meios” (IM, 3)32.  

O uso das mídias alternativas já relatado, traz a urgência de investimento por parte 

da Igreja em serviços pastorais que oriente o melhor uso desses meios com eficácia e 

credibilidade. A grande mídia utiliza de todos os recursos possíveis para parecer crível 

aos olhos e ouvidos de todos, ocultando situações e notícias que lhes são desfavoráveis 

ou maquiando-as segundo suas linhas de interesses editoriais. As mídias populares tornar-

se-ão de fato alternativas se forem utilizadas na contra mão da ‘grande mídia’33. No meio 

cristão, o conteúdo midiático não é apenas a divulgação de eventos e fatos, mas anúncio 

do que está em sintonia com a missão salvadora de Jesus Cristo confiada à Igreja, sem 

apelação e consciente de ser ela apenas uma voz dentre tantas outras, a ressoar na 

sociedade.  

                                                           
31 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, verbete Alternativa, p.106; TAVEIRA, Caroline. Quem 

coloca a bunda em caras não coloca a cara em bundas, in Revista Alterjor, São Paulo, ano 05, Volume 02, 

n.10, julho/dezembro de 2004, p. 98.   
32 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Inter Mirifica, In Constituições. Decretos e Declarações. 22ª ed. 

Petrópolis: Vozes. 1991;   
33 cf. AMORIM, Célia R.Trindade Chagas, Imprensa/Mídia Alternativa: Uma reflexão sobre o tema, 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, V Congresso Nacional de 

História da Mídia – São Paulo – 31 maio a 02 de junho de 2007, p. 11-12.   



Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 
São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

O fato de se saber uma voz entre outras não pode causar desânimo, mas despertar 

o ardor missionário a fim de contagiar positivamente os espaços onde sua atuação se faz 

notar com o que há de melhor em termos de humanidade e de valores advindos da 

experiência do saber e da experiência da fé. Os Conselhos Municipais, são espaços que 

podem permitir tal postura eclesial, pelo fato de reunir representantes de todas os 

segmentos institucionais de acordo com a atividade desenvolvida por cada Conselho.  

Nos Conselhos Municipais todos os membros tem o mesmo peso e a possibilidade 

de interação entre os representantes das instituições civis e da instituição governamental.  

Permite-se a promoção de uma democracia participativa através da gestão 

participativa34. Todavia há limites a serem enfrentados e superados pelos membros 

participantes dos Conselhos a saber: o desconhecimento quanto a importância, ao papel 

e funcionamento dos mesmos; o atrelamento dos membros da sociedade civil aos 

interesses partidários.  

Em cada município da diocese existem os Conselhos Municipais dentre eles o 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescentes o qual entre 

suas atribuições assume a preparação e realização da eleição para o Conselho Tutelar, 

oferece-lhe poio e fiscaliza suas ações. Há também o Conselho Municipal da Merenda 

Escolar, Conselho de Educação, de Saúde. Todavia, a falta de clareza quanto ao papel a 

ser realizado pelos mesmos dificulta a participação e construção da participação 

democrática, pois não é entendido com clareza nem as funções básicas consultiva ou 

deliberativa.  

A função consultiva permite que todos se mantenham informados a respeito das 

políticas implementadas segundo a área de representatividade, podendo recolher e 

apresentar propostas ao gestor municipal, mas, somente a função deliberativa permite 

interferir na gestão de recursos e ações destinados às suas áreas de representatividade de 

cada Conselho. Por isso atualmente a diocese assumiu a proposta de investir na formação 

de pessoas que já estão atuando nos diversos Conselhos Municipais e nas lideranças que 

poderão ser convocadas para este espaço de atuação social.  

Considerações finais  

Chegando ao final deste breve texto, constata-se que a evangelização na diocese 

de Coari, não passou ao largo da realidade política, sobretudo no tocante às políticas 

                                                           
34 DOWBOR, Monik, op.cit., 2008, p. 21-22.   



Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 
São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

sociais. Os serviços pastorais desenvolvidos, visam contribuir com o desenvolvimento 

integral da pessoa e da sociedade fomentando a organização popular, e o usufruto dos 

direitos assegurados pela constituição com ênfase à educação e saúde. Essa atuação 

considera a pessoa humana, como elemento de sua especial dedicação. Mas tais atuações 

arriscam-se tornarem-se paliativos, anestésicos ou forças manipuladoras.  

A ação política partidária desenvolvida no território da diocese desafia a Igreja a 

saber lidar de um lado com os sofrimentos do povo e de outro com as possíveis seduções 

de uma relação mal orientada com o poder público. Vantagens oferecidas à instituição, 

privilégios pessoais e troca de favores. Faz-se necessário assumir a justiça como ponto de 

convergência. Sem justiça não há política e nem evangelização verdadeira. A utilização 

dos meios de comunicação de todos os tipos será melhor se seguir a mesma inspiração. A 

Igreja age com justiça em decorrência da fé no Senhor Deus, os governantes assim o 

fazem movidos pela ética embasada na razão.  

Respeitando-se os limites e os espaços de responsabilidade de cada um, ambos 

colaboram com o desenvolvimento integral da sociedade criando ou promovendo os 

espaços e democracia participativa, como são os Conselhos Municipais. Nestes espaços 

é a voz da sociedade a ser ecoada através de seus representantes. Quando bem assumidos 

podem tornar-se espaços apropriados para a integração das forças sociais. O espírito 

comunitário e de corresponsabilidade cristã encontrará aí uma grande oportunidade de 

partilha de seus ideias e de colaboração social. 
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