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RESUMO 

O presente artigo analisa as estratégias enunciativas do portal do Movimento de 

Renovação Carismática Católica (www.cancaonova.com.br). O estudo foi realizado 

através de observação e de leitura dos conteúdos jornalísticos e publicitários postados na 

primeira página do portal. Tomando como base conceitos de midiatização, campos 

sociais e contratos de leitura, foram definidas três categorias de análise: a 

intencionalidade do discurso, a explicitação do texto publicitário e o mercado religioso. 

Nota-se que o processo de midiatização do campo religioso, especialmente do 

Movimento Canção Nova, denota que há um movimento de afetação das práticas sociais 

pela mídia, fazendo com que os campos reestruturem suas ações para continuar em 

contato com os seus públicos. 
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Introdução 

Através de análise da página inicial do portal <www.cancaonova.com.br> 

pretendemos identificar quais são as estratégias discursivas utilizadas pelo movimento 

para se „fazer ver‟ em sua página principal. O artigo integra uma pesquisa mais ampla 

que trata dos modos de enunciação de produtos religiosos/midiáticos por parte do 

Movimento de Renovação Carismática Católica (MRCC) através de processos 

midiáticos. 

Para chegar a essas questões foi preciso fazer reflexões iniciais acerca do  

conceito de midiatização e como, dentro deste contexto, a Canção Nova se expressa e se 

firma enquanto campo afetado pela mídia e por seus processos produtivos. Para evoluir 
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neste assunto, foram analisados os contratos de leitura firmados, identificando algumas 

estratégias discursivas utilizadas para atrair os públicos receptores. É preciso dizer que o 

fiel do movimento é o público alvo do portal, mas, por meio das enunciações 

construídas, busca-se também atingir outros candidatos a fiel (seja de crenças 

“concorrentes” ou aqueles considerados sem religião).  

Para entender esses modos de enunciação do Movimento Canção Nova (MCN) 

utilizamos inicialmente os conceitos de Eliseo Verón, Antonio Fausto Neto, Muniz 

Sodré e Jesus Martín-Barbero sobre o processo de midiatização da sociedade.  

Discutimos, também, os conceitos de Antonio Fausto Neto e de Eliseo Verón acerca dos 

contratos de leitura para podermos compreender os modos através dos quais a 

Comunidade Canção Nova
5
 produz sentidos fazendo uso da ambiência virtual como 

dispositivo de contato com os seus fiéis e também com outros públicos. Dispositivo 

aqui é compreendido não como um suporte material, mas como um lugar que pré-dispõe 

os sentidos e que possui uma forma e um conteúdo (MOUILLAUD, 1997). 

No período de 05 a 19 de maio analisamos a página inicial do portal Canção 

Nova e do Shopping Canção Nova. A partir da leitura dos discursos informativos e 

também publicitários, pudemos observar que o movimento interpela seu público usando 

a estratégia de intencionalidade do discurso para cativá-lo. Notamos, ainda, que um dos 

objetivos do portal é a divulgação dos outros meios de comunicação pertencentes ao 

movimento, como televisão, rádio AM e FM e revista. 

O contrato de leitura é firmado através de discursos que ganham forma por meio 

de diferentes dispositivos midiáticos. O movimento se utiliza da visualidade 

possibilitada pela televisão, da interatividade através do portal na Web, da 

instantaneidade e do dinamismo do rádio para, assim, ampliar as possibilidades de 

divulgação de seus produtos e doutrinas.  

Observamos que o endereço eletrônico serve como um espaço de organização e 

difusão dos produtos midiáticos e comerciais oferecidos pelo MCN.  Segundo Flores 

(2010), todo esse aparato midiático serve ao objetivo do movimento: evangelizar pela 

mídia. Todos esses recursos são utilizados para atrair mais adeptos e fidelizar fiéis. 

                                                           

5 Utiliza-se os termos Movimento Canção Nova e Comunidade Canção Nova de forma indiscriminada para referir o 

Movimento de Renovação Carismática Católica (MRCC). 
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Ao longo do artigo essas e outras questões serão aprofundadas. A observação 

dos enunciados nos permitiu identificar as estratégias discursivas usadas pela Canção 

Nova para atingir seus públicos. Inicialmente discute-se o processo de midiatização da 

sociedade para depois compreender a especificidade das relações entre os campos 

midiático e religioso e, assim, poder analisar o portal do MRCC. 

 

Apontamentos sobre o processo de midiatização da sociedade 

A emergência da pós-modernidade trouxe consigo novos valores, reivindicações 

e certas características das sociedades modernas, tais como o amplo fluxo de 

informação, de imagens, do individualismo e a fragmentação do tempo e do espaço. A 

sociedade se encontra desencantada e reencantada (Martín-Barbero, 1995), envolvida 

pelo tempo que é cada vez mais imediato e instantâneo. 

O processo de midiatização avança à medida que com o desenvolvimento da 

tecnologia, ocorrem outros modos de sociabilização, que agora acontecem sob as 

lógicas das técnicas e das tecnologias. A chamada tecnointeração é definida por Muniz 

Sodré como: 

Uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a 

reboque de organizações empresariais e com ênfase num tipo 

particular
 
de interação – a que poderíamos chamar de “tecno-

interação” -, caracterizada por uma espécie de prótese 

tecnológica e mercadológica da realidade sensível, denominada 

“médium”. (2002, p.21) 

 

Dessa forma, a instituição desse bios midiático representa um “novo modo de ser 

no mundo” (GOMES 2006) ambientado em uma modernidade tardia de acordo com o 

conceito de Rodrigues (1999). Esta sociedade é constituída por campos sociais, na 

definição desse autor, que precisam legitimar os seus discursos através de processos 

midiáticos.  

É nesse contexto que a midiatização afeta estes campos e produz uma nova 

inteligibilidade social (FAUSTO NETO, 2006a), já que seus modos de operar e 

funcionar acabam afetando, em diferentes níveis, a sociedade como um todo. Essa 

geração de complexidades afeta o funcionamento das práticas sociais, como a religiosa. 

Esse sistema de afetações é possível porque a mídia tem o que nenhum outro 

campo possui: o poder simbólico que se concretiza por meio do fazer crer (BERGER, 

1998).  Nesse processo crescente de midiatização, os campos buscam, cada vez mais, se 
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aproximar do poder simbólico construído pela mídia para poder legitimar-se frente aos 

demais campos e seus públicos. 

Segundo Rodrigues (1999, p.19), o campo social tem o poder de enunciar regras 

que devem ser observadas por todos. Ainda, argumenta que a imposição simbólica, já 

mencionada, faz com que os campos sociais assegurem legitimidade e visibilidade 

pública. Mais especificamente, os campos sociais são, para o autor: “uma instituição 

dotada de legitimidade indiscutível, publicamente reconhecida e respeitada pelo 

conjunto da sociedade, para criar, impor, manter, sancionar e restabelecer uma 

hierarquia de valores”.    

Os campos sociais reconhecem na mídia um lugar de visibilidade e produção de 

sentidos, refere Rodrigues (1999). Nesse sistema de afetação, a mídia interfere no 

funcionamento dos campos e desenvolve um modo próprio de enunciar os outros 

campos. E é por isso que a mídia pode representar uma ameaça para a autonomia dos 

campos sociais (FAUSTO NETO, 2006a) já que eles dependem de seus processos 

simbólicos, via enunciações, para continuar atingindo os seus públicos.  

A midiatização se desenvolve numa sociedade sócio-organizacional. Quanto 

mais midiatizada uma sociedade, mais ela se complexifica, gerando sentidos que servem 

de base para novas gerações de sentidos (FAUSTO NETO, 2006a). A atividade é 

realizada de modo transversal e relacional.  

Para entender a midiatização e suas processualidades, Verón (1997), ambienta as 

quatro zonas de afetação ou de produção de processos de midiatização. Na 

esquematização proposta pelo autor observamos três instâncias: das instituições, das 

mídias e dos atores sociais. Ocorrem relações dos meios com as instituições; dos meios 

com os indivíduos; das instituições com os indivíduos e, por fim, a maneira pela qual os 

meios afetam as relações entre as instituições e os indivíduos, o que já é uma 

decorrência desses processos de midiatização. 

Na sociedade midiatizada, o público também desempenha um papel importante 

na elaboração das estratégias de visibilização e de legitimação. Através dos processos 

de interação disponibilizados pela tecnologia, os receptores podem participar da 

construção de conteúdos. Fazendo isso e sentindo-se parte do processo, a relação entre 

público e mídia torna-se ainda mais estreita, fortalecendo os laços de fidelidade. 

Assim, a midiatização envolve a mídia, os campos sociais e seus sujeitos. A 

mídia, cada vez mais, se autorreferencia e, com isso, aumenta seu alcance e ressalta seu 
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poder de construção da realidade. Ainda, deve-se ressaltar que os sujeitos com acesso às 

tecnologias disponíveis podem ser mais protagonistas desses processos, pois 

estabelecem relações com os campos e outros sujeitos por meio dessa grande ambiência. 

 

O Movimento Canção Nova no contexto da midiatização   

A seguir, discute-se a contribuição de alguns estudos específicos sobre mídia e 

religião que tomaram como objeto o Movimento Canção Nova (MCN), que  “trata-se do 

surgimento de uma nova experiência religiosa, que só pode ser construída pela 

mediação da técnica e pelas ofertas de suas operações de sentido” (GASPARETTO, 

2010, p.2). 

Ao encontro destas ideias acerca das relações entre os campos religioso e 

midiático, Ana Cássia Pandolfo Flores (2010) comenta que ocorrem, simultaneamente, 

zonas de afetação e fechamento entre as lógicas religiosas e midiáticas. 

  Podemos notar, então, que a igreja acaba englobando elementos da cultura e de 

operações midiáticas para obter mais adeptos ao movimento. Carranza apud Flores 

(2010, p. 36) argumenta que o chamado catolicismo midiático é uma “versão religiosa 

da sociedade de consumo”. A TV Canção Nova representa essa versão religiosa do 

capitalismo.  

Entretanto, o relacionamento com os fiéis ultrapassa esse caráter mercadológico 

já que o movimento os considera membro da Família Canção Nova e não como 

consumidor, segundo Gasparetto (2006). A existência deste panorama comunicacional 

neodevocional se relaciona com a do mercado da fé que produz e vende objetos 

simbólicos religiosos. E são essas relações que devem ser identificadas ao analisarmos o 

portal do Movimento Canção Nova. 

  Atos religiosos como rezar, participar de liturgias, obter formação religiosa, 

entre outros, adquirem uma nova forma de “fazer religião” quando em contato com o 

ambiente virtual, para Flores (2010). Não é preciso se deslocar de casa para ir a locais 

específicos de culto religioso. Essa ideia vai ao encontro do pensamento de Gasparetto 

(2010) que também vê surgir uma nova experiência religiosa ambientada na 

midiatização. 

Com o avanço da comunicação midiática, navegar na internet, ter acesso ao 

portal Canção Nova, bem como ler notícias sobre o movimento e apresentadores, 

também se constituem em práticas religiosas, segundo Flores: 
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(...) a midiatização da Igreja faz com que o religioso presente na 

mídia na atualidade não seja mais o religioso que 

historicamente conhecemos, mas os resultados de processos de 

afetações e negociações que modificam o que já existia e que 

fazem emergir uma Igreja midiatizada (FLORES, 2010, p.112)  

 

A prática midiática da comunidade carismática católica Canção Nova se 

apresenta como um movimento que tem como objetivo aumentar o seu número de fiéis-

consumidores. Para isso, utiliza estrategicamente todo o seu aparato midiático, 

composto de emissora de televisão, canais de rádio, revista impressa e o endereço 

eletrônico Canção Nova. No entanto, essas mídias só se tornam dispositivos de contato 

porque é por meio de enunciações que se torna possível a construção de vínculos com 

os seus receptores. A seguir, reflete-se sobre esses modos de dizer. 

 

Os modos de enunciação e os efeitos de sentidos 

Os efeitos de sentidos são múltiplos. Um discurso ou o conjunto deles não se 

constitui em um objeto homogêneo e sim em “um campo de efeitos de sentido e não um 

e único efeito” (VERÓN, 2004, p.216).  Isso se deve, em grande parte, não ao que é dito 

e sim o modo como é dito. “As modalidades do dizer constroem, dão forma” (p.217) ao 

que o autor conceitua como dispositivo de enunciação. 

O dispositivo de enunciação traça processos e forma discursos. No caso da 

imprensa escrita, o dispositivo de enunciação recebe o nome de contrato de leitura 

(VERÓN, 2004). Existem três tipos de dispositivos: a imagem de quem fala, ou seja, o 

enunciador; a imagem daquele a quem o discurso é dirigido, o destinatário e a relação 

entre o enunciador e o destinatário, propostas no e pelo discurso. 

Sobre os modos de dizer Verón (2004, p. 219) afirma que: “o sucesso (ou o 

fracasso) não passa pelo que é dito (o conteúdo), mas pelas modalidades de dizer o 

conteúdo”. Já sobre a visão do emissor e receptor, enfatiza que do ponto de vista 

teórico, a posição do “observador” não é a mesma que a do “consumidor” dos discursos, 

já que ambos não fazem a mesma leitura. 

É somente através dos discursos que é possível compreender os modos de 

funcionamento da mídia e ainda, o modo como ela constrói sentidos. Os contratos de 

leitura são responsáveis pelo vínculo que se cria a partir desses modos de dizer. É por 

meio de uma série de estratégias enunciativas que cada dispositivo de enunciação 

constrói o seu contrato.  
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Posição didática ou não, transparência ou opacidade, distância 

ou diálogo, objetividade ou cumplicidade, partilha de valores no 

nível do dito ou no plano das modalidades do dizer, forte 

articulação dos níveis ou discursos montados “em paralelo”, 

grau e tipos de saber atribuídos ao leitor: por meio das escolhas 

efetuadas em relação a estas dimensões (que, é claro, admitem 

graus) e a muitas outras, constrói-se o contrato de leitura. 

(VERON, 2004, p.233)   

 

É através dessas concepções que propomos analisar as estratégias de enunciação 

utilizadas pelo portal Canção Nova. Estudamos a oferta dos discursos midiáticos e 

descrevemos operações que são compostas por marcas discursivas através da leitura de 

enunciados desse dispositivo midiático. Para tal, inicialmente, foi feita uma observação 

sistemática no período de 05 de maio a 19 de maio. Esse período foi escolhido de forma 

aleatória, já que a intenção não é apreender uma ocasião específica, mas o cotidiano dos 

modos de expressão utilizados pelo MCN para se fazer conhecer e ver pelos públicos. 

Para análise, leva-se em conta discursos informativos e publicitários. Para 

compreender essas operações, busca-se no conceito de Charaudeau (2006) a 

diferenciação entre esses discursos, em que o “fazer saber” seria função do informativo 

e o “fazer sentir” do publicitário, em que a lógica é “seduzir para vender ou (o que dá no 

mesmo) para fazer crer que se vende” (CHARAUDEAU, 2006, p.87). Vale ressaltar que 

a publicidade é diferente da propaganda. A propaganda propaga ideias e pontos de vista, 

sendo mais implícita, enquanto a publicidade é voltada para a venda, de forma direta. 

Diante desse pré-mapeamento e leitura dos enunciados, definiu-se três categorias 

de análise para identificar as estratégias discursivas empregadas pelo portal do 

Movimento Canção Nova: a intencionalidade do discurso, a explicitação do texto 

publicitário e o mercado religioso.  

  Por intencionalidade entendemos as estratégias da enunciação da mídia e do 

enunciador. Como o processo de informar é realizado por sujeitos, ele produz efeitos de 

sentido que constrói o discurso pretendido, intencional. A notícia é considerada um 

recorte da realidade e carregada de intencionalidades. A intencionalidade apresenta, em 

alguns casos, conteúdos jornalísticos, mas também algum viés publicitário. O texto 

publicitário é a interação entre o emissor e o receptor, pois as convicções do primeiro 

têm por objetivo modificar ou reforçar as ideias do segundo. A publicidade apresenta no 

seu discurso a intencionalidade explícita diferentemente da propaganda que é implícita. 
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O portal do movimento Canção Nova  

A comunidade católica Canção Nova foi fundada em 1978 pelo Monsenhor 

Jonas Abib no interior de São Paulo. Os meios de comunicação desenvolvem o papel de 

evangelizador. É através deles, que rádios AM e FM, televisão, revista e o portal atuam 

e se concretizam enquanto dispositivos midiáticos e de enunciação, essenciais para a sua 

expressão. Mas a atuação não se restringe apenas à produção midiática. A promoção de 

eventos religiosos, bem como a “casa de missão” e membros da comunidade, também 

trabalham com a evangelização fora destas instâncias. 

O dispositivo, como define MOUILLAUD (1997, p. 30), “é o lugar material ou 

imaterial no qual se inscrevem os textos”. Para ele o dispositivo vai além de ser um 

canal, suporte físico, pois a atividade de diversos mecanismos de enunciação como o 

editor, os proprietários, os pauteiros, são produzidos os sentidos e estratégias e modos 

de dizer de variadas ordens.  Para o autor, o fazer jornalístico é regrado pelo dispositivo. 

É nesse sentido que entendemos o portal: não como um suporte físico, mas como um 

dispositivo que pressupõe sentidos ali construídos e dispostos em busca de vínculos 

com seus receptores. 

A partir de observações por um período de 14 dias foram coletados fragmentos 

discursivos e visuais referentes à enunciação da doutrina religiosa da Canção Nova, bem 

como os seus produtos. Michel (2005) refere que a observação sistemática pretende 

responder a propósitos pré-estabelecidos. Para isso, a observação precisa ser 

estruturada, planejada e controlada.  

A exploração inicial feita no portal Canção Nova e na página inicial do 

Shopping Canção Nova (www.shopping.cancaonova.com) constou de recortes através 

de print screen. Os websites contam com grande interatividade sendo possível a 

inserção de comentários no link “destaque” e em alguns autores do “mensagens do dia”. 

Além disso, na página inicial, há espaços que trazem textos, arquivos com áudio de 

pregações, artigos dentre outros produtos que vão construindo um contrato de leitura em 

diferentes plataformas. O canal midiático mais “lembrado” e difundido é a televisão.   

Em relação à territorialidade, o portal Canção Nova serve ao propósito de 

reorganizar a atuação da Igreja. Além disso, demarca seu espaço e o dos fiéis. Espaço 

este que serve de reunião de conteúdos que unem e difundem ainda mais a comunidade 

Canção Nova. 
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Um dos principais objetivos do portal é dar forma aos preceitos da doutrina 

buscando ampliar a evangelização. Para tal, o uso das tecnologias, formas e modos de 

enunciação midiática são essenciais para a sua permanência no espaço público. 

Observamos, então, que o foco é a forma como os produtos são enunciados.  

Os meios de comunicação, para Martín-Barbero (1995, p.3), “não são um puro 

fenômeno comercial, de manipulação ideológica e sim um fenômeno antropológico, 

cultural”. Dentro deste contexto, surge a terminologia Igreja Eletrônica, que trata da 

importância que as tecnologias da imagem possuem para as Igrejas. Segundo Martín-

Barbero (1995), já não há mais um enfrentamento entre religiosidade e modernidade e a 

Igreja Católica está retomando o espaço perdido por meio da mídia e de seus processos 

de significação. 

 Sobre a importância da televisão no papel de evangelizador, José Fernandes de 

Oliveira (2007), conhecido como padre Zezinho, usa a palavra “telespectar” para 

mostrar que a televisão se tornou uma distância não distante. 

Percebemos então, como a televisão tem um papel central no movimento Canção 

Nova. O discurso que perpassa essa mídia é midiatizado, visto que, os meios de 

pregação estão mudando. Em vez de a pregação influenciar os meios, é a pregação que 

está sendo influenciada por eles. Até o imediatismo tomou conta da pregação 

(FERNANDES DE OLIVERA, 2007). 

O portal também se configura num espaço de convivência e interação entre os 

fiéis. Utilizando-se das ferramentas disponíveis, o movimento proporciona interações 

através de redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter, Formspring, Youtube, blog 

Canção Nova e o Gente de Fé.  

 

A intencionalidade do discurso 

A “Canção Nova Notícias”, localizada na página inicial do endereço eletrônico, 

possui caráter jornalístico apesar de se ocupar de assuntos predominantemente 

religiosos.  Trata também de matérias de utilidade pública como, por exemplo, “O que 

nem todas as mulheres sabem: Ginecologista não trata somente de mulheres com vida 

sexual ativa” 
6
.  As matérias possuem um modo de dizer que visa a formação de opinião 

                                                           

6 O enunciado foi publicado no portal do dia 06 de maio de 2010. Consultas em 06/05, 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 

11/05 e 12/05/2010 
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do receptor. A “Canção Nova Formação”, na página inicial, tem matérias doutrinárias, 

mas oferece também informações sobre saúde, psicologia, dentre outros. 

As mensagens do dia são realizadas por três pessoas. A ordem é a mesma, bem 

como a autoria dos textos, na seguinte hierarquia: Monsenhor Jonas Abib, Luzia 

Santiago e Ricardo Sá.  A WEBTV apresenta chamadas de caráter mais “apelativo” e 

conteúdo doutrinário. Na chamada, “Deus é generosíssimo”
7
, podemos notar a 

conotação do enunciado que possui um sujeito e um predicado em superlativo absoluto 

que dá a ideia de grandeza.  

Os destaques da página inicial apresentam, além de textos, os podcasts, que 

mostram as diferentes ferramentas que envolvem o conteúdo do portal. Além disso, 

convida o fiel a participar como produtor e não só como consumidor. Exemplo disso é a 

chamada “Congresso Eucarístico: Fotos e vídeos do CEN 2010. Poste o seu!” 
8
. O 

“construir junto”  busca formar laços de fidelização entre os fieis e o portal.  

Na página inicial ainda há os slides (quadros de apresentações de imagens 

estáticas que são apresentadas em sequência, podendo ter apresentações automáticas)  e 

o que mais se observa é o caráter publicitário dos enunciados que cumprem o papel de 

manter o receptor conectado ao portal, já que o uso de slides é uma ferramenta 

importante para captar a atenção. Nas chamadas, “Dom Raymundo Damasceno „Igreja 

autenticamente eucarística é Igreja missionária‟”; “Hoje é dia de gratidão a Deus pelas 

mães diz Pe. Paulinho”; “Eucaristia nos ensina a ser discípulo, ensina Dom Alberto”
9
; 

observamos que a voz da autoridade religiosa cria uma identidade, além de dar 

credibilidade ao que é dito e ao modo como é dito, principalmente. Observa-se, então, a 

necessidade da figura do representante da instituição religiosa que possui autoridade e, 

consequentemente gera credibilidade ao que é dito.  

Os eventos do Canção Nova, no canto inferior esquerdo do portal, apresenta as 

principais chamadas sobre atividades realizadas pelo movimento. Estes enunciados são 

informativos, mas carregam uma intencionalidade porque contêm as perguntas básicas 

de uma informação; perguntas como: o quê (vai acontecer) quando (vai acontecer) onde 

(vai acontecer), quem (oferece); para saber o porquê e o como basta clicar no link. 

                                                           

7 O enunciado foi publicado no portal no dia 18 de maio de 2010. Consulta em 18/05/2010 

 
8 O enunciado foi publicado no portal nos dias 16 e 17 de maio de 2010. Consulta em 16/05/2010 e 17/05/2010 

 
9 O enunciado foi publicado no portal nos dias 15, 08 e 14 de maio de 2010. 
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O movimento Canção Nova interpela o seu receptor, deixando explícito que 

quem fala é a comunidade católica carismática. A intencionalidade já aparece no slogan 

do portal que diz: “Um mundo novo ao seu alcance”, e no próprio layout, que é 

organizado de forma que o internauta siga um caminho que vai das notícias, à formação, 

passando pelas mensagens do dia, os destaques da TV, eventos ao espaço de 

contribuição. 

 

A explicitação do texto publicitário  

O clube da Evangelização é um recurso que busca, também, construir vínculos 

na ambiência virtual. É através da doação que o fiel pode participar mais ativamente da 

construção da comunidade. O enunciado “Clube da Evangelização. Faça aqui a sua 

doação On-line. Evangelize com a Canção Nova” 
10

, chama o fiel a contribuir para que 

então ele possa, efetivamente, fazer parte do movimento. 

Com frases afirmativas e de impacto o portal produz significações e doutrina 

seus fiéis, os fidelizando como seguidores de seus preceitos. Em alguns casos, 

observamos o caráter de auto-ajuda das enunciações. Percebe-se que o modo de dizer é 

mais importante do que o que é dito, como conceitua Verón (2004). 

Se observarmos pelo viés publicitário, o principal enunciado do portal é uma 

vitrine de compras dirigida à comunidade católica. Nessa vitrine, o valor informacional 

fica em segundo plano, já que o foco é o valor publicitário. Tomemos por exemplo este 

enunciado: “Já pensou em peregrinar pelos principais santuários do mundo? É muito 

fácil... Clique aqui e saiba como. Mais do que viagens, encontro com Deus. 

(comunidade Obra de Maria)” 
11

. Neste caso está clara a intenção de “sedução” ao 

consumo. 

Além do discurso de autoridade, alguns enunciados apelam ao sentimental e à 

ideologia religiosa: “Quem tem sido senhor da sua vida?”; “Não Desista! Deus está com 

você!” 
12

. Esse caráter publicitário é dirigido ao consumo, sem rodeios, ordenando que o 

produto oferecido deve ser comprado: Adquira! Coletânia "Educar para o céu" de Pe. 

Paulo Ricardo
13

. 

                                                           

10 Enunciado está fixado na coluna direita do portal, e apareceu durante todos os dias observados, de 05 a 19 de maio 

de 2010. 

11 O enunciado aparece do dia 06 ao dia 10 de maio, depois dos dias 12 e 13, dia 15 e dia 18 de maio de 2010 
12 As entradas aparecem no portal nos dias 12 e 13 de maio de 2010, respectivamente 

13 O produto apareceu no portal do Shopping Canção Nova durante todos os dias observados 
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O que podemos constatar disso é que a ferramenta slide é útil para a divulgação 

de todo o tipo de material que a Canção Nova deseja divulgar ou fortalecer. Estes 

enunciados nos levam a diferentes links como o “Canção Nova músicas”, “Canção 

Nova eventos” e “Canção Nova notícias”.  

 

O Mercado religioso 

O Shopping da Canção Nova também enfoca o discurso publicitário para vender 

e fidelizar o público. Fica explícito que o território é do consumo. O próprio enunciado 

de abertura já indica o propósito: “Frete grátis nas compras acima de R$ 119,00 

(confira). Animados pela força de Deus. Um livro de Eto que nos motiva a buscar uma 

vida nova. Clique e Adquira. Shopping.cancaonova.com” 
14

. 

A informação é apenas pano de fundo para uma narrativa alicerçada na lógica 

comercial. Dentre os lançamentos observa-se o crescente número de livros auto-

motivacionais, características pentecostais que são adotadas e reorganizadas pelo MCN. 

Padre Marcelo Rossi, uma das estrelas midiáticas do movimento no Brasil, comenta à 

revista Veja que, “Foi o Bispo Edir Macedo quem nos despertou. Ele nos acendeu”, 

como analisa MARQUES (2001, p. 42). A busca dos padres renovadores é pela 

qualidade de vida na terra, opondo-se à corrente tradicionalista católica. 

Podemos observar isso nos livros lançados pela editora Canção Nova, como por 

exemplo: Lançamento - Animados pela Força de Deus - Wellington Silva Jardim, 

Quando o sofrimento bater à sua porta - Padre Fábio de Melo, A esperança que constrói 

a alegria - Padre Fábio de Melo 
15

. 

Ainda é possível acompanhar os produtos vendidos através do “Programa 

Revolução Jesus” 
16

, o que mais uma vez, remete à televisão.  Como o foco principal da 

comunidade Canção Nova é divulgar o seu canal de televisão e a programação, no 

Shopping também há um link para acompanhar esta programação. Esse caráter de 

referência a outras mídias denota o processo de midiatização da sociedade e também a 

estratégia de autorreferencialidade (FAUSTO NETO, 2006b). 

O Shopping apresenta produtos de diversas utilidades. Eles são divididos por 

categorias: acessórios, áudio, cantinho da criança, livraria, palestras, vestuário e vídeo. 

                                                           

14 Banner aparece no portal do Shopping Canção Nova do dia 09 ao dia 17 de maio de 2010 
15 Os produtos apareceram no portal do Shopping Canção Nova durante todos os dias observados. 

16 Entrada apareceu no portal em todos os dias observados. 
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O que mais se observa no portal do Shopping é o caráter publicitário que é dirigido ao 

consumo, direto ao ponto e ao que interessa, ou seja, a compra do produto oferecido. 

Um exemplo é: Adquira! Coletânea "Educar para o céu" de Pe. Paulo Ricardo 
17

. 

Em maio, no período de observação, o portal já estava em clima de Copa do 

Mundo. Camisetas verde-amarelas já estavam à venda com a chamada “Juntos Somos 

Mais Brasil”. O modo de dizer, além de ter um caráter de identificação com o 

movimento, tem um enfoque que convence que, quem tiver a camiseta vai participar 

dessa comunidade que torce pelo futebol brasileiro e todos, juntos, serão o Brasil. Dessa 

forma, para se sentir torcedor e fiel do MCN deve-se adquirir o produto. 

 

Algumas considerações  

A midiatização da religião está transformando e reformulando o próprio conceito 

de Igreja. Podemos observar que a mídia passa a ser um dispositivo que faz emergir 

uma nova comunidade religiosa centrada em novas formas de organização. A 

midiatização promove um "protagonismo técnico simbólico, por meio dos rituais 

midiáticos, na venda dos objetos via marketing e na transformação dos indivíduos em 

militantes" (GASPARETTO, 2006, p.1). 

Por meio de estratégias enunciativas que tomam forma pelos contratos de leitura 

construídos via dispositivos midiáticos, o campo religioso imprime suas características e 

ideologias aos fiéis/consumidores do Movimento Canção Nova. A mídia, assim, possui 

dupla finalidade: legitimar o campo religioso como produtor de um saber específico e e 

materializar esse conceito por meio de objetos que constituem o mercado religioso. 

Com a compra, o fiel/receptor/consumidor participa ainda mais da Comunidade Canção 

Nova.  

Os meios de comunicação detém o poder simbólico de "fazer crer" (BERGER, 

1998) e é em busca desse propósito que o campo religioso cada vez mais se aproxima 

do midiático. O campo religioso também necessita de visibilidade, abrangência e 

legitimidade, o que se efetiva através dos processos midiáticos. Esse novo modo de 

"fazer religião" (BORELLI, 2010) tem como objetivo firmar contratos de leitura para 

manter os fiéis e os consumidores vinculados a uma lógica midiática e mercadológica. 

                                                           

17 O produto apareceu no portal do Shopping Canção Nova durante todos os dias observados 
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O campo religioso se midiatiza e é afetado por práticas midiáticas sendo 

atualmente regido por elas. Com a crescente interação do Portal com os receptores, a 

aproximação da autoridade religiosa com os seus fiéis se intensifica.  

A multifuncionalidade do portal cria "multiações" em torno dele. A ambiência 

virtual Canção Nova vai além de manter um contato próximo, pois chama o receptor 

também para expressar os seus próprios sentidos. Nesse caso, fica claro que o contrato 

de leitura proposto pelo dispositivo midiático constrói um vínculo com a intenção de 

tornar os fiéis/receptores/consumidores pertencentes à comunidade Canção Nova. 

. A partir do momento em que o portal chama o receptor para construir junto os 

discursos que enuncia, redesenha e reorganiza o modo de ser do campo em que está 

inserido. A comunidade de pertencimento, como define Gasparetto (2010), se organiza 

de acordo com o contato da recepção com a produção, a partir de estratégias discursivas 

singulares. 

Mas, como lembra Gasparetto (2006), o panorama comunicacional 

neodevocional se relaciona com a do mercado religioso que produz e vende objetos 

simbólicos religiosos. Essa estratégia é alcançada através dos contratos de leitura: ao 

mesmo tempo em que o portal busca ressaltar que o fiel é integrante da Comunidade 

Canção Noval, destaca ações que ele deve fazer para além da participação na vida 

religiosa, já que ser fiel representa consumir os produtos e acompanhar a ampla gama de 

produções midiáticas.  
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