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Hoje não basta a preparação nas Igrejas:                                                                                     
é preciso usar todos os meios.                                                                                           

Realmente, em poucos anos o mundo se transformou,                                                                  
e nós, para caminharmos com mundo,                                                                               

precisamos atualizar-nos.                                                                                                              
É necessário usar o cinema, o rádio, a imprensa,                                                                         

a televisão e todos os outros meios que                                                                                         
o progresso humano inventar, para podermos                                                                  

comunicar a Boa-Nova do Evangelho.                                                                                     
(padre Tiago Alberione) 
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Resumo  

Este trabalho aborda o que é o marketing, o que um mix de marketing e as suas 
aplicabilidades. Um marketing ligado às instituições sem fins lucrativos, como por 
exemplo, a Igreja Católica. Mostra também, a história da Igreja Católica com as suas 
duas linhas de evangelização: a CEBs – Comunidades Eclesiais de Bases e a RCC – 
Renovação Carismática Católica e suas estratégias de marketing para atrair e manter 
seus fiéis. Faz uma comparação da Igreja Católica com a Igreja Evangélica Renascer em 
Cristo. Conclui-se, que a Igreja Católica precisa de marketing para que haja uma relação 
de troca entre quem oferece e quem recebe. Por fim ressalta um novo rosto para Igreja, 
com o uso das novas tecnologias e estratégias de comunicação. 

Palavras-chave:marketing, estratégias, Igreja Católica.  

 

Abstract  

This work discusses what is marketing, marketing mix and its aplicabilidades. 
Connected marketing non-profit institutions, such as the Catholic Church. It also shows, 
the history of the Catholic Church with its two lines of evangelization: CEBs ecclesial 
base communities – and the RCC – Catholic charismatic renewal and their marketing 
strategies to attract and keep your faithful. Does a comparison of the Catholic Church 
with the Evangelical Reborn in Christ Church. It is therefore concluded that the 
Catholic Church marketing needs to have an exchange ratio between who offers and 
who receives. Finally emerges a new face to the Church, with the use of new 
technologies and communication strategies. 

Keywords:marketing, strategies, the Catholic Church. 
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QUESTIONÁRIO 

1. A comunicação no Brasil e no mundo tem avançado num ritmo muito 
acelerado nos últimos tempos. A Igreja Católica também tem acesso a 
certos instrumentos e várias maneiras de uso da comunicação. Como você 
analisa o uso da comunicação na Igreja Católica atualmente? 
R. Depende da necessidade, a necessidade de usar. Porque, Os meios de meios 
de comunicação são utilizados por todo tipo de instituição, propagando não só 
coisas boas, mas praticamente as coisas más. A Igreja Católica muitas vezes tem 
resistência quanto aos meios de comunicação, pois Ela tem métodos e meios de 
comunicação do evangelho, através do texto, da catequese, nos retiros 
espirituais, um discurso numa formatação, formatada dentro dela, e não se 
percebe hoje, ou se percebe, mas não se sensibiliza que hoje a comunicação 
mudou, a base da comunicação é interatividade. Hoje você tem a possibilidade 
no jogo de futebol que é transmitido em qualquer canal o torcedor em casa vê o 
jogo na internet, com moldem, no celular, com um HD, essas coisas são sinais 
de mudança, de comportamento. Hoje a Igreja tem um modelo de missa onde o 
povo fica sentado sem nenhuma interatividade, isso seria o primeiro passo. O 
segundo passo seria ouvir mais a igreja, ouvir mais os anseios de seus fiéis, uma 
nova geração entrando ai, que não conhece a história e as tradições da igreja. A 
nossa catequese com todo perdão e respeito, aos catequistas que se esforçam por 
falta de meios, de recursos, por causa de uma formatação na linguagem utilizada 
que deixa a desejar, e passar melhor esse conteúdo por mais que ela se esforce, 
aliais é um trabalho voluntário que não deveria, deveria ser de um profissional, 
diz a palavra de Deus: que todo trabalho merece salário então se num vou me 
dedicar como trabalho, ai vai ter que fazer como um bico a uma atividade 
voluntaria, tempo para eu dedicar para escolher uma melhor metodologia, para 
se preparar, eu deixei de ser professor de uma Universidade, porque a minha 
atividade profissional era mais rentável, não dava tempo para preparar as aulas 
como gostaria. Os alunos ficaram tristes. O diretor segurou por dois anos o meu 
pedido de saída, eu não poderia fazer uma quebra galho, porque quem faz 
quebra é macaco gordo e eu não sou macaco e nem gordo. Eu gosto das coisas 
profissionalmente. 
 

2. Em sua opinião os trabalhos de marketing realizados pela RCC e a CEBs 
são eficazes para o engajamento de novos fiéis na sua linha de 
evangelização? 
R. A metodologia é diferente. A CEBs diz que não faz uso do marketing, mas 
faz uso sim. A RCC age de forma agressiva com as invasões midiáticos, usam 
espaço na mídia, conseguir espaço, quando os lideres diz o que vai fazer ela ta 
usando a mídia, ta usando os meios de comunicação e propagando sua doutrina, 
isto é uma coisa muito louvável, mas muitas vezes, a doutrina da RCC choca as 



pessoas. Eu trabalhei por muitos anos com e na renovação. A renovação no 
programa “Louvemos o Senhor”, ao vivo, eu não deixava que meus convidados 
ao vivo falar em línguas porque falava para todo Brasil para o povo, onde são de 
7 a 8 milhões carismáticos, e temos 132 milhões de católicos, onde eles não 
sabiam que a oração em línguas, estamos para catequizar, evangelizar a boa 
nova. A CEBs é como já disse, ela se utiliza, eu acho que não seja a sua 
metodologia que eles usam o formato que Jesus foi um revolucionário, eu sou 
teólogo faço estudo bíblico há 35 anos ainda não consegui fazer essa leitura ou 
eu sou burro ou exagerando nessa visão.     
 

3. Qual a sua visão da RCC e a CEBs para com a Igreja de Roma?  
Acho que em relação à CEBs para a igreja de Roma se posicionou quando fez 
aquele corte com Leonardo Bofe um grande teólogo, que eu admiro muito pediu 
para que não se alinhasse mais naquela linha da Teologia da Libertação que 
gerou a CEBs que esta dentro dos seminários, onde os seminários onde eles 
continuam dando da Teologia da Libertação e da aquilo que agente tem e não o 
que não tem na convicção daquelas idéias que eu não reprimo somando alguma 
coisa. Eu acho que o caminho é o da renovação seja a meu ver como pregador, 
tem mais de 35 anos de pregação, há 28 anos para casais, com 135 dioceses 
visitadas converso sobre esses assuntos para o clero, sou teólogo formado, não 
sou leigo e não gosto de ser chamado de leigo, não sou clero, mas não sou leigo 
porque leigo é aquele que não sabe de nada, assim como você está interessado 
em alguma coisa, e como as outras pessoas que vão à igreja não são leigas, pois 
conhecem os sacramentos e não são como robôs, que fazem só ouvir como no 
passado. Eu acho que a linha da renovação seja uma linha mais acessível, porque 
ela fala ao coração.    
 

4. Que novos meios a Igreja Católica poderia usar para atrair novos adeptos?  
R. As novas redes sociais. Esses meios são baratos e muitas pessoas usam para a 
divulgação da boa nova. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Em sua opinião os trabalhos de marketing realizados pela RCC e a CEBs 
são eficazes para o engajamento de novos fiéis na sua linha de 
evangelização? 
Pelo conceito de marketing, como para uma imagem de consumista no mundo 
de mercado a CEBs não usa de marketing. A CEBs usa da música com seu 
representante Zé Vicente, as imagens e pinturas com Cerezo Barredo, no 
discurso, na linguagem, nos movimentos. Muitos falam que vivemos com um 
Jesus revolucionário, pois em suas imagens dos santos e da santíssima trindade 
na forma de negros, índios e trabalhadores feitos artesanalmente. Isso choca as 
pessoas, porque a Europa criou a imagem dos santos e da trindade branco, olhos 
claros uma aparência européia. A RCC usa de muito marketing, tem grande 
presença na mídia de massa: televisão e rádio. A CEBs tem uma organização de 
comunicação, mas muito precária. Nunca em uma pauta da CEBs se discutiu o 
marketing para atrair as pessoas.   
 

2. Quais os meios de comunicação usada pela CEBs? 
A CEBs hoje tem informativos impressos e na internet – A Caminho e ADIDAL 
– agência de noticias frei Tito para América Latina e Caribe. Que pode ser 
expandida muito mais. As lutas populares que fazemos junto às emissoras de 
TV, rádio e jornais que não são da igreja católica, tudo isso na função dos 
direitos humanos.   
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INTRODUÇÃO 

O que é Marketing? E para que serve o Marketing? Muitas pessoas não 

conhecem ou nunca ouviram falar em Marketing. O conceito de Marketing segundo 

Kotler (2004), é a entrega de satisfação ao cliente em forma de beneficio. Ou seja, é um 

instrumento utilizado para que os clientes que têm desejos e necessidades consigam 

satisfazê-los. O mercado de bens de consumo tem grandes concorrentes e, portanto, um 

profissional do Marketing precisa ter boas estratégias de comunicação e de promoção de 

vendas para que o produto seja comercializado. 

Toda e qualquer empresa pode usar Marketing, assim vai se tornando 

diferente de seus concorrentes.  Uma empresa que pensa em crescer e multiplicar suas 

atividades no mercado tem que ter Marketing, e para isso usar o Mix de Marketing. O 

Mix segundo Kotler (2004) seria: um conjunto de ferramentas de Marketing que dê 

retorno ao cliente, ajustado em quatro variáveis: Produto, Preço, Praça e Promoção. Os 

conhecidos 4Ps.  

Com base nessas primeiras indicações sobre Marketing, pretendemos 

compreender como este passa a ser utilizado também pela Igreja. A Igreja Católica 

surgiu como instituição, no século I de nossa era, baseada no Cristianismo, a crença em 

Jesus Cristo, um homem que afirmava ser enviado pelo criador do mundo, Deus, para 

falar à humanidade. Os contemporâneos de Jesus Cristo, que acreditaram nas suas 

palavras, passaram a espalhar essas idéias, contando os fatos de sua vida. Eles 

angariaram seguidores, cujo número foi crescendo ao longo dos séculos seguintes. 

A Igreja Católica foi ganhando poder e prestigio e se fortalecendo durante a 

Idade Média, período em que adquiriu riquezas, através de doações. A Igreja Católica 

durante muito tempo exerceu grande poder de domínio sobre as pessoas. Seu império da 

fé foi crescendo, principalmente com a venda de indulgências, em que as pessoas 

doavam para a Igreja terras, prédios, animais em troca da salvação.    

A Igreja Católica se expandia cada vez mais, a Igreja procurava formas de 

atrair adeptos de Cristo. Nessa época o termo “Marketing” ainda não existia, mas ela já 

utilizava suas formas atraentes de pregar a salvação: discursos em praças públicas, 

venda de indulgências, entre outras. Segundo Kater Filho (1996). A cruz é uma das mais 

http://educacao.uol.com.br/historia/ult1690u22.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u636.jhtm
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fortes logomarcas usada pela Igreja em todo mundo. Exerce sua influência sobre a 

piedade popular e passou a identificar o próprio Cristianismo. 

O Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965, foi um grande 

evento da Igreja Católica no século XX.  A partir desse evento a compreensão da Igreja 

sobre o mundo moderno, começa a sofrer alterações. Suas práticas tornaram-se mais 

compreensivas, houve maior abertura para a participação do cristão leigo e maior uso da 

propagação do Reino de Deus sobre as técnicas de Marketing, que teve inicio no Brasil 

no ano de 1950 no momento em que a industrialização ganha mais espaço com o 

comércio internacional. 

A sociedade moderna passa por um avanço tecnológico em ritmo acelerado. 

Portanto, questiono sobre as formas de evangelização que é feita pela Igreja Católica, 

em meio a este mundo globalizado, com formas atraentes de vendas de seus produtos 

através dos meios de comunicação de massa. Compreendo que a Igreja sente a 

necessidade de se apropriar desse avanço para atrair seus fiéis sem perder a sua 

identidade de seguidora de Jesus.    

A ação primordial da Igreja Católica é a comunicação, que tem como razão 

de ser a evangelização dos povos. Pois, evangelizar é comunicar, ou seja, levar a “Boa 

Nova”, o anúncio da mensagem de Jesus Cristo. Na atualidade as Igrejas vêm 

procurando várias formas, cada vez mais sofisticadas e atraentes de passar a mensagem 

de Deus através dos meios de comunicação de massa.  

As Igrejas Evangélicas têm crescido muito desde o ano de criação das 

Igrejas Neopentecostais. Um exemplo dessas Igrejas é a Igreja Evangélica Renascer em 

Cristo, analisada na pesquisa. É uma Igreja que nasceu por força de seus fundadores 

Estevam Hernandes e sua esposa Sonia Hernandes, que não medem esforços para que a 

Igreja Renascer em Cristo ganhe mais adeptos e cresça. 

Uma Igreja que se preocupa com tudo e com todos os fiéis que freqüentam a 

Renascer. Com diversos projetos sociais para jovens no mundo das drogas, na música, 

eventos como a “Marcha para Jesus”, realizada em todo país com milhares de jovens, 

concessão de Rádio e TV e sem falar na estrutura de seu templo central na cidade de 

São Paulo, uma mega estrutura física: Auditório climatizado (para 400 pessoas), 
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berçário, cadeiras acolchoadas, som de ótima qualidade, banda. E humana, onde na 

porta de entrada pessoas fazendo a recepção dando boas vindas. 

Com o estilo de culto diferenciado. Com muita oração, música e pregação. 

O dízimo também é trabalhado e podemos dizer que organizado, claro. Pois, cada 

pessoa que entra pega na sua cadeira um envelope e coloca seu dinheiro. E ainda para 

facilitar passa cartão e cheque, tudo para facilitar a doação de dinheiro dos seus fiéis. 

No final dos cultos vêm os avisos, dados de forma descontraída em Power Point. Com o 

seu forte slogan: Deus é fiel.        

Dentro da Igreja Católica existem duas linhas de pensamentos fortes. 

Ambos são reconhecidos pelo Vaticano. Uma é chamada de CEBs – Comunidades 

Eclesiais de Base e a conhecida Renovação Carismática Católica (RCC). A presença 

dessas duas linhas faz com que a Igreja Católica de certa forma se enfraqueça, pois 

podemos perceber que há uma disputa dentro da própria Igreja. Disputa essa que leva a 

divisão e desunião dos grupos que fazem parte dessas linhas. 

No Brasil, essas duas linhas estão bem divididas. Na mídia televisiva, por 

exemplo, a RCC ganha grande força com a Canção Nova e a Século XXI e a CEBs com 

a Rede Vida, que também alimenta em sua programação a RCC para seus 

telespectadores. Muitos dos fiéis não entendem essa divisão na Igreja e muitas vezes 

não sabem se pertencem a uma ou a outra linha. 

Essas formas se caracterizam em Marketing religioso.  A Igreja Católica por 

meio da Renovação Carismática Católica – RCC, em pouco tempo tornou-se um dos 

segmentos de maior sucesso financeiro e de audiência no uso dos meios de 

comunicação.  

 A linha de pensamento da CEBs vem com grande força no que diz respeito 

ao social, políticas públicas, direitos e deveres. Fazendo a relação da Fé e Vida, pois 

compreende que a fé e a situação de vida das pessoas são importantes, já que a Igreja 

Católica assume o objetivo da ação preferencial pelos pobres, portanto, tem o 

compromisso de agir, lutar e trabalhar por um mundo melhor, afirma Júnior (2010). 

A CEBs é uma teoria de pluralidade, na qual dentro dela surgem novas 

teorias e elementos, a CEBs não seria singular. A CEBs seria a forma de celebrar a vida 

com a fé dentro de uma sociedade capitalista, individual e vivendo no modelo de vida 
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de Jesus Cristo. Onde pregou a caridade e o amor. A filosofia da CEBs busca articular a 

compreensão do mundo espiritual com a realidade concreta e vivenciada. 

Para Junior (2010) a CEBs vive desta forma, a cada dia com esse desafio de 

mudar o mundo onde a pastoral e o social caminham juntos, lado a lado, enfrentando 

todos os obstáculos que vem pela frente. E o Reino de Deus está dentro de cada ser 

cristão que quer mudar o mundo com amor, caridade, oração e fé e não vai desistir de 

ajudar o próximo. 

A segunda linha, RCC – Renovação Carismática Católica foi um grupo que 

nasceu da necessidade de uma renovação, um novo olhar para a Igreja. Esses 

pensamentos estão ligados a um desejo que o Espírito Santo estivesse na frente para 

criar e libertar as pessoas. Onde antigamente o Espírito Santo estava pouco presente na 

vida dos grupos da Igreja. Com isso, a necessidade da presença forte do Espírito Santo 

na caminhada da Igreja. 

O Papa João XXIII foi um dos grandes apoiadores desse movimento, mas 

foi com o Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II (1962-1965) que aconteceu a grande 

discussão da necessidade de renovação na Igreja Católica de forma geral. O Concílio foi 

quem ordenou e consagrou a Renovação. Com o término do Concílio, ficou instituída a 

denominação Renovação Carismática Católica - RCC. Assim, a RCC ajudou na 

transformação da espiritualidade da Igreja Católica no mundo. 

A RCC tem como base a leitura e prática nos Atos dos Apóstolos da Bíblia 

Sagrada. A partir dos Dons do Espírito Santo, com curas, falam em línguas dos anjos 

etc. Prega principalmente que o Espírito Santo de Deus vive dentro de cada um. Assim, 

deve deixá-lo agir nos corações de todos aqueles que necessitam de oração, de 

misericórdia para a transformação de vida. 

A Renovação Carismática tem crescido muito durante as últimas décadas, 

com os seus diversos congressos, encontros e reuniões de grupos de oração.  

A renovação vem repercutindo no Brasil desde 1990 quando consolidou-se,  

e permanece com força ainda nos dias atuais. A RCC espalhou-se não só pelos grupos 

de oração e eventos, mas também pelos meios de comunicação de massa que 

conseguiram e conseguem sobreviver por meio de doação de seus fiéis.     
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  A existência dessas duas linhas de evangelização é um fato bom ou ruim 

para o crescimento da Igreja Católica no Brasil e no mundo? A Igreja foi criada com o 

propósito de unidade para todos os Cristãos. Portanto, essa divisão nas formas de viver 

a cristandade pode gerar um risco de conflito e divisão dentro da própria Igreja, embora 

a maioria dos católicos não compreenda essa divisão. Os adeptos a cada linha são os que 

poderão ou não, dependendo do seu nível de compreensão de Igreja causar maior 

divisão dentro do catolicismo. Podendo, portanto, enfraquecer o que vem sendo 

trabalhado durante mais de dois mil anos.  

A CEBs mostra uma realidade baseada nas tradições dos grandes 

movimentos populares da Igreja. A RCC traz em sua doutrina um novo rosto para a 

Igreja, com formas de rezar que muitas vezes chocam os fiéis como por exemplo: na 

oração em línguas dos anjos, com muitos choros e gritos.  Esse pluralismo religioso 

católico é uma realidade. 

A CEBs perde muitos adeptos porque eles não encontram tanta devoção, 

espiritualidade e misticismo, segundo Guerra (2003). Por isso, muitas pessoas se 

engajam na RCC ou igrejas pentecostais. A Renovação é muito parecida com as Igrejas 

neopentecostais, no que se refere ao fervor e orações com efusões do Espírito Santo. 

Esse jeito novo de evangelizar vem atraindo as pessoas.  

Compreendemos que o Cristianismo por si já traz a necessidade da 

propagação a todo contingente Católico. A Igreja Católica tem avançado muito no 

campo do Marketing, tanto no sentido de conservar seus fiéis, quanto no de conseguir a 

adesão de outros. Isto acontece com a RCC e com as CEBs, usando seus aparatos 

significativos. A Mídia, em especial a televisiva, com diversos canais, tem sido um 

meio importante para a adesão dos fiéis que buscam orientação espiritual.  

Para isso, temos diversos padres que fazem o Marketing para a Igreja 

Católica. Padre Fábio de Melo, com sua beleza e voz tem atraído muitos fiéis e fãs. 

Padre Marcelo Rossi, com seu carisma e animação tem construído com a venda de CDs 

e DVDs uma grande Igreja que comporta um enorme número de fiéis. Esses dois padres 

vivem de Marketing, se apresentando em canais de televisão além dos canais vinculadas 

a igreja católica. Padre Zezinho que para muitos não se utiliza de Marketing para 

aparecer, diferente dos outros dois é, também, um grande nome da música católica.  



12 

 

Diante dessa realidade é relevante estudar, analisar e avaliar as ações da 

Igreja Católica, dentro desse contexto de oferta de produtos e serviços por meio da 

Mídia; e o verdadeiro sentido de “Ser Igreja” e sua interferência na sociedade dominada 

pelo capital globalizado e cruel. Pensando nisso sei da dura tarefa que é evangelizar, 

catequizar, levar as palavras da Igreja aos mais diversos recantos desse país sem as 

técnicas de Marketing.  

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é analisar as técnicas de 

Marketing utilizadas na mídia pela Igreja Católica, para atrair novos adeptos ou 

fortalecer a relação com os fiéis. O Marketing dentro da Igreja Católica não é fácil, pois 

visa a venda de um produto não visível numa sociedade que é bombardeada a cada 

minuto por campanhas de todo tipo, todo local.   

E os específicos são de descrever sobre o Marketing Católico no Brasil. 

Distinguir dentre as técnicas de Marketing utilizadas pela Igreja Católica e Evangélica 

no Brasil, quais as coerentes e as contraditórias com o seu discurso. Elucidar acerca das 

linhas comportamentais de Igreja Católica. Identificar as técnicas de Marketing usadas 

pela Renovação Carismática Católica e pela Fé e Vida para atrair novos fiéis.    

A Pesquisa Científica é uma forma de investigar, com embasamento teórico, 

a complexa sociedade humana, buscando compreender e explicar fenômenos, bem como 

assimilar idéias por meio de procedimentos e instrumentos claros e coerentes. Todas 

elas são motivadas pelo desejo de conhecer alguns aspectos do mundo real com a 

utilização de métodos que contribuam na identificação do objeto que se quer conhecer e 

descobrir novos elementos que dêem à pesquisa a descoberta de novos conhecimentos. 

A busca desse novo é que traz ao mundo da ciência a importância de poder acrescentar 

novos aspectos, construindo nova visão sobre o elemento pesquisado. É a teoria 

estudada e os conhecimentos empírico e/ou mesmo bibliográficos adquiridos pelo 

pesquisador, sua análise crítica sistematizada, que gera uma nova elaboração teórica.  

Para a elaboração de um conhecimento crítico, é necessário que se 

estabeleça uma metodologia na qual a pesquisa seja desenvolvida e as teorias discutidas 

de forma organizada e cronometrada num período exeqüível e dentro das possibilidades 

previstas pelo pesquisador.   
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Nesse processo investigativo, será utilizada a observação participante, em 

grupos da Igreja Católica das linhas Fé e Vida (Teologia da Libertação) e Renovação 

Carismática Católica já citados. O método de “Análise do Discurso,” utilizando a 

pesquisa bibliográfica numa visão qualitativa do discurso ou da ideologia crítica 

investigada, que materializada gera um novo discurso. 

Alem desses procedimentos metodológicos utilizamos também entrevista 

semi estruturada gravada e transcrita que se encontra em anexo ao trabalho. As 

entrevistas foram realizada com dois representantes da igreja católica. A primeira foi 

realizada com Kater Filho, fundador dos primeiros estudos de marketing católico no 

Brasil. Este trabalha proferindo palestras sobre essa temática em todo o país. A 

entrevista foi realizada na cidade de Recife no 16º encontro de marketing católico.   

O segundo entrevistado foi o Padre Francisco Aquino Júnior, doutor em 

Teologia na Alemanha. Estudioso da teologia da libertação e militante da pastoral 

social. Essa entrevista foi realizada na cidade de Limoeiro do Norte, Ceará na própria 

residência do entrevistado.   

Este trabalho está organizado da seguinte forma: Em primeiro lugar 

conceituaremos o marketing e suas aplicabilidades e funções. Segundo lugar as 

diferenças entre a Igreja católica e a Igreja evangélica com um resgate histórico até os 

dias atuais aplicando o marketing religioso. E em terceiro mostrar as linhas de 

evangelização da igreja católica: a CEBs e a RCC, com suas estratégias de marketing se 

atualizando no verdadeiro pluralismo religioso.  
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 1.  O MARKETING E SUAS APLICABILIDADES 

O marketing é de total importância para o funcionamento de uma empresa. 

É a ligação direta com os clientes.  A empresa tem que conhecer seu público, saber o 

que ele gosta para poder satisfazê-lo de acordo com seus desejos e necessidades. Kotler, 

(2004, p. 3) diz que: marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de 

benefício. A empresa com seus produtos ou serviços tem que servir ao cliente em suas 

necessidades na forma de troca, por exemplo, pagando por um produto que valha 

mesmo aquele valor. 

Muitas empresas hoje sentem a necessidade de usar marketing. Seja ela 

pequena, média ou de grande porte. Ela precisa estar organizada, com atendimento 

especial a seus clientes, e trabalhando para atrair novos. O marketing se apresenta muito 

bem em empresas com fins lucrativos e sem fins lucrativos também, como Igrejas, pois, 

tratam diretamente com seus fiéis, considerados clientes. Para Adriana Vasconcelos1, o 

marketing significa administrar mercadorias para chegar a trocas, com o propósito de 

satisfazer as necessidades e desejos do homem, ou seja, dos consumidores.     

Para Cobra (1992), marketing é mais do que uma forma de sentir o mercado 

e adaptar produtos ou serviços - é um compromisso com a busca da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. O conceito de Marketing a partir de Cobra e Kotler são 

bem parecidos, pois ambos apontam para o mesmo sentido, o produto ou serviço tem 

que chegar aos consumidores com qualidade e eficiência. E se tornando uma arma 

eficaz para aqueles que sabem usar para atrair e conservar clientes.  

Com isso, as grandes empresas têm que a cada dia inovar, pois o mercado 

está se tornando muito competitivo e os consumidores exigentes, na procura de 

satisfazer seus desejos e necessidades. Cobra (1992), afirma que, as organizações, em 

busca da sobrevivência, acabam por descobrir a importância de se orientar pelas 

necessidades e exigências do mercado.     

Las Casas em sua obra Marketing de serviços nos diz que: 

                                                           
1 Idéia retirada do site www.coladaweb.com.br.  
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Marketing pode ser definido como: a área do conhecimento que 
engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, 
orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 
consumidores, visando alcançar determinados objetivos da 
organização ou indivíduo e considerando sempre o meio ambiente de 
atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da 
sociedade (LAS CASAS, 2002, p. 15).  

 

De acordo com a afirmação acima, marketing estaria inserido no processo 

de relação de troca. Significa dizer que a circulação dos produtos será influenciada pelo 

marketing para que os consumidores sejam orientados, com isso satisfazendo o que o 

cliente necessita. É um desafio para os marqueteiros entender os consumidores, antes, 

durante e depois da compra, e perceber se ao final desse ciclo, o cliente ficou realmente 

satisfeito. O ambiente também deve ser ajustado, aqui no Brasil é bem turbulento, 

passando por constantes variações.   

Embora existam diferentes formas de compreender uma organização, toda e 

qualquer empresa tem que pensar em estratégias para o seu crescimento. Com isso é 

necessário que as organizações pensem e elaborem os produtos certos para seus clientes. 

Com base nessa compreensão, surge o mix de marketing, 

 “Mix de marketing pode ser definido como um conjunto de 
ferramentas de marketing táticas e controláveis que a empresa utiliza 
para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. (...) As diversas 
possibilidades podem ser agrupadas em quatro grupos de variáveis 
conhecidas por os „4Ps‟: produto, preço, praça e promoção” 
(KOTLER, 2006, p. 47). 

 

Por tanto, esse mix de marketing ajuda a empresa a tomar um 

posicionamento melhor para seus clientes, atingindo o alvo certo. Com isso é 

imprescindível pensar que produto, preço, praça e promoção são partes de um mesmo 

processo que visa por um lado atender as expectativas dos clientes e por outro fazer com 

que a empresa ou organização cresça. 

Segundo Kotler, (2006), produto significa a combinação de bens e 

serviços que a empresa oferece para o mercado-alvo. O produto é tudo aquilo que é 

oferecido na forma de bens ou serviços para os clientes. Esses produtos podem ser 

palpáveis ou intangíveis; ter várias formas e cheiros; ser objetos de diversos tipos de 
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matéria prima, ou simplesmente satisfazer suas necessidades na forma emocional, como 

um passeio a pontos turísticos prestado por uma agência de turismo. 

O mix produto segundo o autor Cobra pode ser assim explicitado: 

 

Os produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que 
as características atendam aos gostos dos consumidores, com boas 
opções de modelos e estilos, com nome atraente de marca, 
acondicionados em embalagens sedutoras, em variados tamanhos de 
produtos (COBRA, 1992, p. 43).  

 

   O segundo ponto do mix é o preço, a quantia de dinheiro que os clientes 

têm de pagar para obter o produto, afirmado por Kotler, (2006, p. 48). O preço é o valor 

que pagamos por cada produto que consumimos. Para Las Casas (2002), preços são 

variáveis controláveis decisivas para o marketing de serviços. A razão disso é que os 

preços são determinados para cobrir custos operacionais e também proporcionar lucro.     

A terceira ferramenta é a Praça, que segundo Kotler (2006) envolve as 

atividades das empresas que tornam o produto disponível aos consumidores alvo. As 

empresas têm que ter um número de redes e estoques preparados para atender seus 

clientes.  

Kater Filho (1999) afirma que de nada adiantaria ainda existir o produto, 

por um preço acessível e disponível na praça, bem ao alcance do consumidor 

necessitado, se ele não soubesse de sua existência nem onde nem como adquiri-lo! 

Com isso, chegamos ao quarto mix de marketing.  A “Promoção envolve 

as atividades que comunicam os pontos fortes do produto e convencem os clientes-alvo 

a comprá-lo” (KOTLER, 2006, p. 48). De fato, se o produto tiver um ótimo preço e 

praça e não tiver comunicação, esse produto não vai ter alcance para os consumidores. 

A promoção vem para isso, trazer os clientes para perto do produto. Portanto, Kater 

Filho (1999) afirma: 

O que aparece aos olhos da opinião pública em relação às atividades 
de marketing é a promoção, pois essa ação se concretiza através da 
propaganda, da publicidade e da promoção de vendas, que, valendo-se 
dos eficientes, atuais e modernos meios de comunicação de massa, e 
ainda de técnicas persuasivas amplamente desenvolvidas e testadas, é 
uma das atividades mais conhecidas e apreciadas pelo grande público 
consumidor (KATER FILHO, 1999, p. 25). 
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Para Kotler (2006), O composto promocional consiste em: Propaganda, 

publicidade, promoção de vendas e vendas pessoais. Cada uma desempenha papel 

importante na promoção e são essenciais no trabalho com cliente. Atuando na 

comunicação integrada de marketing (CIM). 

Segundo Kotler (2006), propaganda é qualquer apresentação ou promoção 

paga de produto ou serviço de um patrocinador identificado. Para Rabaça e Barbosa, 

propaganda consiste em: 

Toda ação planejada e racional, desenvolvida através de veículos de 
comunicação, para a divulgação das vantagens, das qualidades e da 
superioridade de um produto, de um serviço, de uma marca, de uma 
idéia, de uma doutrina, de uma instituição (RABAÇA e BARBOSA, 
1987, p. 481). 

 

Para Kotler (2002), a propaganda é qualquer forma paga de apresentação e 

promoção não pessoal de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado.    

A propaganda é algo planejado para ser executado para seus clientes. É 

usada por empresas e organizações para transmitir positivamente as vantagens de uma 

empresa ou serviço, ajudando a construir a marca e conservar seus clientes. 

A publicidade para Cobra,  

São tantos estímulos não pessoais para criar a demanda de um produto 
ou unidade de negócio através de meios de comunicação como rádio, 
televisão e outros veículos, teoricamente como materiais não pagos 
pelo patrocinador (COBRA, 1992, p. 643). 

 

Pois bem diferente da propaganda, a publicidade tem o intuito de influenciar 

as opiniões e gostos a partir de técnicas de persuasão para um determinado público. Na 

maioria das vezes, a publicidade não é paga. Diferenciando da propaganda.      

Para Kotler (2006), a venda pessoal é uma apresentação pessoal feita pela 

força de vendas da empresa com o propósito de vender e desenvolver um laço com os 

clientes.  

As vendas, por meio de uma ou mais pessoas, de forma oral ou com a 

utilização de meios eletrônicos. A venda acontece pela força da venda na loja, a partir 

do treinamento para que o cliente possa ser convencido daquele produto. Esse tipo de 
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promoção não acontece em curto prazo e para o marketing essa promoção vem ser 

realizar em longo prazo, e assim, vai se criando uma fidelidade dos clientes. Para o 

marketing seria melhor algo que agisse rápido, que tivesse efeito instantâneo.  

Segundo Las Casas, fala sobre as vendas pessoais e sua relação com a 

promoção de vendas:  

A Associação Americana de Marketing, promoção de vendas abrange 
as atividades que suplementam vendas pessoais de propaganda, 
coordenando-as e ajudando a torná-las eficazes, tais como o uso de 
amostras e exposições, demonstrações e outros esforços que não 
estejam incluídos na rotina diária (LAS CASAS, 2002, p. 188). 

 

A quarta ação de promoção é a promoção e merchandising, que para Kotler 

são incentivos em curto prazo para estimular a compra ou a venda do produto ou 

serviço. Seria o complemento das vendas pessoais, da publicidade e propaganda. Que 

todas elas trabalhadas de forma certa é o sucesso do produto ou serviço. Agindo cada 

vez mais próximo dos consumidores, facilitando o alcance dos produtos e criando um 

relacionamento direto dos clientes e fornecedores. A promoção de vendas trabalha 

direcionada ao seu público e também o público em geral, gerando assim, uma opinião 

positiva nas praças. 

Segundo Cobra (1992), a promoção de vendas é qualquer atividade que 

objetiva incrementar as vendas, do tipo não pessoal, mas que freqüentemente inclui a 

propaganda para anunciar seus eventos.   

Concluímos que a junção dos quatros ações de promoção de marketing, são 

essenciais para o desenvolvimento de uma empresa, tem que planejar e como executar o 

plano de marketing, atendendo os desejos e necessidades do ser humano e cativando 

cada vez mais seus clientes. Criando um bom relacionamento de confiança, 

credibilidade. 

O marketing é responsável pelo preço do produto, pela praça que foi 

distribuído o produto, para que seja encontrado pelos consumidores e por uma perfeita 

divulgação através de uma promoção de marketing satisfazendo seus consumidores. 

Atualmente, se usa a comunicação integrada de marketing (CIM). Que 

segundo Kotler (2004), empresa integra e coordena cuidadosamente seus diversos 
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canais de comunicação a fim de transmitir uma mensagem clara, consistente e atraente 

sobre a organização e seus produtos. A partir de ferramentas de promoção agrupadas a 

propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas e venda pessoal.       

     Kotler (2004) afirma que com o uso da CIM significa que todos os 

posicionamentos, mensagens e imagens corporativas são coordenados em todas as 

instâncias. Assim, tudo que é divulgado tem um mesmo aspecto, um mesmo rosto. A 

CIM traz essa característica de organização para as empresas que aderem a esses 

conceitos. 

 

1.1 Marketing para organizações sem fins lucrativos 

As organizações sem fins lucrativos são de muita importância para a 

sociedade. Está trabalhando diferente do Estado e das empresas competitivas que se 

apropriam de seus funcionários numa visão capitalista sem nenhum valor para com os 

empregados. Diferentemente percebemos que as organizações sem fins lucrativos 

tendem a ter uma maior valorização do ser humano, dando o devido valor dentro da 

sociedade. 

As Igrejas são exemplos de organizações sem fins lucrativos, mas dependem 

de pessoas, materiais e estruturas físicas para que elas funcionem e atendam seus fiéis 

com qualidade. Nesse sentido Kotler (1978) afirma que: 

As organizações podem ser observadas de várias maneiras. O 
sociólogo vê a organização como um conjunto de pessoas ocupando 
posições e status. O cientista político observa a organização como um 
conjunto de relações de poder entre os indivíduos. O economista 
encara a organização como um grupo de pessoas procurando 
maximizar suas utilidades (KOTLER, 1978, p. 35). 

 

Embora existam varias formas de ser compreender as organizações não 

governamentais é possível afirmar que elas vem utilizando o marketing social. O 

marketing social se confunde com o marketing de organizações sem fins lucrativos. 

Assim, vimos que segundo Silva (2011), afirma que: uma Igreja ou um partido político 

também são organizações sem fins lucrativos, sem que, todavia se possa dizer que o 

marketing que levam a cabo seja alguma forma de marketing social.  
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Para Silva (2011), o marketing social procura não só desenvolver novos 

comportamentos, como rejeitar comportamentos potenciais, e ainda modificar um 

comportamento atual ou mesmo abandonar comportamentos antigos. O foco da atenção 

é o cliente, sendo que aqui a noção de troca é mais abrangente. Com isso, vimos que 

muitas organizações exercem tão bem o campo social que se aparece muitas vezes com 

o marketing social.   

Quando falamos de oferta e troca, podemos citar o exemplo das Igrejas, que 

são organizações que seus fiéis às procuram para satisfazer suas necessidades espirituais 

e os fiéis doam recursos diversos: dinheiro, tempo, trabalhos voluntários e alimentos, e 

serviços, para que as ações das Igrejas tenham continuidade. Essa pode ser caracterizada 

como uma verdadeira relação de troca.  

As organizações sem fins lucrativos são importantes dentro da sociedade, 

pois realizam trabalhos sociais que o governo ou as empresas, muitas vezes não 

realizam. Para as Organizações Não Governamentais (ONGs) o seu produto é o ser 

humano, e isso pode ser compreendido como uma mudança no campo social e cultural.   

Para Carvalho2, 

As diferenças no marketing das organizações sem fins lucrativos 
teriam a ver as dificuldades na pesquisa de marketing e na 
modificação do produto, isto porque os benefícios são intangíveis, 
muitas vezes para terceiros, ou só se observam no longo prazo. 
Haveria também dificuldades na medição dos resultados e uma 
mudança de atitude seria muitas vezes necessária (CARVALHO, p. 
5).  

 

Portanto, entendemos que vender um produto não material se torna um dos 

grandes desafios para o trabalho de marketing nas organizações sem fins lucrativos. As 

igrejas, por exemplo, buscam vender um produto espiritual, por isso necessitam utilizar 

varias ferramentas de marketing para convencer as pessoas da necessidade de adesão a 

esse produto.  

Um dos pontos importantes a ser observados nas organizações não 

governamentais diz respeito a sua sustentabilidade. Podemos observar que grande parte 

dessas organizações necessitam de doações para seu funcionamento. Assim, o trabalho 
                                                           
2 Retirado do site www.ismai.pt.  

http://www.ismai.pt/
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de marketing, muitas vezes, tem que se destinar ao objetivo de angariar recursos para 

manter as instituições.  

Importante que essas organizações não governamentais potencialize uma 

integração entre a instituição e seus colaboradores utilizando mídias alternativas como 

Rádio, panfleto, jornais. Para maior credibilidade é importante que as instituições 

mantenham os seus doadores bem informados sobre o uso dos recursos e sobre as 

atividades que estão sendo desenvolvidas,  

Segundo as autoras Veloso, Hamza e Daré3 que dizem:  

No entanto, as organizações não podem fazer sem antes realizar uma 
pesquisa para identificar os fatores motivacionais de seus doadores. 
Além disso, deve ser dada atenção especial ao tipo de informação que 
os potenciais doadores gostariam de receber e como eles gostariam de 
ser contatados para a solicitação de uma doação. Esse é um aspecto 
fundamental para o sucesso dos esforços de arrecadação de recursos 
(VELOSO, HAMZA E DARÉ, p. 8).         

    

As atividades de marketing realizadas pelas organizações têm muita 

importância, pois como já foi dito, depende das doações. Muitas delas se utilizam de 

empresas de marketing, com planejamentos e analises e outras agem sem estratégias no 

estilo boca a boca.  Mas, ambas são voltadas para a conquista de clientes. Para os 

autores Shiraishi e Campomar4, argumentam.  

As atividades de marketing em organizações privadas sem fins 
lucrativos são, em sua essência, semelhantes ás atividades genéricas já 
consolidadas no marketing tradicional. A existência dessas atividades 
ocorre plenamente quando a organização é voltada para os seus 
públicos de interesse, ou seja, quando possui uma orientação voltada 
para o marketing (SHIRAISHI E CAMPOMAR, p. 3).   

 

O marketing usado pelas organizações sem fins lucrativos se assemelha as 

ferramentas também utilizadas pelas empresas privadas. Por outro lado o marketing das 

ONGs estabelece uma relação de parcerias e negócios com o objetivo de manter o 

vínculo entre a instituição e a sociedade.    

                                                           
3 Retirado do site: www.ead.fea.usp.br/ 

4 Retirado do site: www.ead.fea.usp.br 

http://www.ead.fea.usp.br/
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2.  O MARKETING RELIGIOSO 

2.1 Estratégias de Marketing da Igreja Católica e da Igreja Evangélica 

A igreja católica é a religião que registra o maior número de fiéis. O Brasil é 

o maior país católico no mundo. Isso se dá pela sua história, quando os jesuítas aqui 

chegaram em 1500 pelas grandes navegações, já começaram a catequizar índios 

convertendo-os para o cristianismo.  Logo nos primeiros dias já aconteceu a primeira 

missa ao ar livre, pois só com algum tempo foram construídos as primeiras igrejas, 

capelas, mosteiros e seminários. Assim, os padres jesuítas continuaram seus trabalhos e 

expandindo o catecismo para os povos que viviam nessas terras. Kater Filho (1999), se 

referindo ao publico atingido pela Igreja, afirma que: 

É um número surpreendentemente maior que a totalidade dos 
consumidores de coca-cola, ou dos fumantes dos cigarros Malboro, ou 
ainda dos degustadores dos sanduíches Mac Donald´s e de tantas 
outras “marcas” que ostentam com orgulho o título... (KATER 
FILHO, 1999, p. 35 e 36). 

 

O grande protagonista da história da Igreja católica é Jesus Cristo. Jesus não 

cobrava nada pelas ações que realizava como afirma Kater Filho: 

Ao mesmo tempo, um certificado de garantia da concretização das 
promessas do mesmo produto, assinado e avaliado por aquele que é 
a maior garantia e em si mesmo o produto oferecido: Jesus Cristo 
(KATER FILHO, 1999, p. 39) 

 

O apóstolo Paulo, o sucessor de Cristo na transmissão da palavra de Deus, 

escrevia suas cartas e epístolas que mandava para as comunidades naquela época. Kater 

Filho afirma em seu artigo: 

Um dos maiores modelos de evangelizador é, sem dúvida, São Paulo, 
que com sua pregação forte, corajosa, desafiadora e consciente, em 
suas cartas escritas com sabedoria e na firmeza da doutrina de Jesus 
Cristo, evangelizou incontáveis pagãos: incultos e de coração duros 
(KATER FILHO, 2011, p. 11). 

 

 Após Paulo, muitos outros também surgiram fazendo acontecer à difusão 

da igreja católica no mundo. A vida dos santos e santas na história da Igreja fortaleceu 

ainda mais a propagação da fé Católica. A partir disso, a Igreja Católica deve chegar 
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cada vez mais próxima de seus fiéis, nas mais diversas formas de se comunicar e levar a 

palavra de Deus. A comunicação não pára, e a Igreja Católica também não pode parar, 

utilizando-se dos mais diversos meios de comunicação, principalmente os que estão 

ligados às redes sociais pela internet e pelas rádios e TVs. Explicado muito bem por 

Kater Filho: 

A fé em Jesus Cristo vem pelo ouvir, nos ensina São Paulo o maior de 
todos os evangelizadores, porém para que as pessoas ouçam, mais do 
que nunca é necessário que nós: evangelizadores do terceiro milênio, 
saibamos utilizar os modernos meios de comunicação que atingem os 
ouvidos e os sentidos das pessoas em todos os lugares, a todo 
momento e a qualquer hora (KATER FILHO, 2011, p. 11). 

 

De acordo com a doutrina católica a salvação eterna, o produto por 

excelência trabalhado pela Igreja Católica, pode ser adquirida com vivência de várias 

formas: com a sua própria fé, os sacramentos, a misericórdia para com os outros. Esses 

pontos são os caminhos que ajudam a chegar a “Salvação Eterna”, apresentado no 

catecismo da Igreja Católica: “enviada por Deus às nações para ser o sacramento 

universal da salvação”. (JOÃO PAULO II, 1993, p. 208).  

A Igreja trabalha com muitas ações para a divulgação de seu produto. A 

cruz é exemplo claro. A cruz é a imagem mais usada pela Igreja. Ela está presente 

dentro ou fora de todos os templos católicos.  Kater Filho em seu livro diz o seguinte 

sobre a cruz: 

É considera por peritos de comunicação visual do mundo todo como 
uma das mais perfeitas, simples e conhecidas logomarcas jamais vista 
em tempo algum. Ao vê-la, os cristãos, em qualquer parte do mundo, 
sem necessidade alguma de explicação, imediatamente identificam, 
recordam ou cultuam a pessoa de seu fundador, Jesus Cristo (KATER 
FILHO, 1999, p. 44). 

 

Assim também, o sino é um dos primeiros veículos de comunicação sonora 

usada pela Igreja para anunciar o horário das missas e acontecimentos na cidade. As 

torres das Igrejas serviam como outdoors, segundo Kater Filho, “para uma melhor 

visualização de toda a cidade.” As confissões também serviam e servem até hoje, para 

saber o que pensa os fiéis sobre a Igreja e tentar resolver os seus problemas, ou mesmo 

direcionar o pensamento destes sobre o sentido do que significa a Igreja.  
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Fica clara a necessidade da Igreja Católica em sempre desenvolver várias 

formas de atrair e conservar seus fiéis, pautada na busca pelo crescimento da instituição. 

Utilizando-se de diversas formas para atrair seus fiéis, a Igreja passa a investir em muita 

publicidade, sendo também, por outro lado, bombardeada pelas Igrejas evangélicas, que 

também investem no propósito de atrair novos adeptos.  

O produto vendido pela Igreja apresenta-se como gratuito. Apesar da 

contribuição do dízimo doado pelos fiéis para sustentar as despesas das Igrejas, esse 

dinheiro é devolvido na forma de serviços prestados para organização e funcionamento 

da própria Igreja.  

A Igreja Católica tem muitas praças ou pontos-de-venda do seu produto, que 

são encontradas no mundo todo e em particular nas dioceses, paróquias, áreas pastorais, 

capela, com os seus devidos representantes: bispos, padres, diáconos e por todos os 

leigos engajados. A pretensão da distribuição é chegar cada vez mais próximo de seus 

fiéis, os consumidores. Segundo o site da Paróquia de são José o estudioso Pierucci 

lembrou que, mesmo com o declínio detectado, ainda são 125 milhões de católicos num 

país com 170 milhões de habitantes. O que representa hoje quase 74% da população 

brasileira.  

A Igreja Católica vem, historicamente, perdendo muitos dos fiéis. Muitos 

desses respondem ser católico apenas para efeito do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), mas, por sua vez, são adeptos a seitas e outras religiões como 

candomblé, umbanda e espiritismo. 

Em pesquisa recente feita pela a Revista ISTOÉ, sobre o maior país católico 

do mundo o Brasil, vem caindo bastante o número de fiéis. Para Rodrigo Cardoso da 

revista ISTOÉ, vem discorrer sobre os possíveis pecados da igreja católica. Eis os sete 

principais confessados.  

A romanização da igreja seria o primeiro. Para Cardoso5 (2011),  

A rejeição dos fiéis contemporâneos a autoridades religiosas que 
impõem doutrinas e ritos. Imposição e restrição são palavras proscritas 
em um cenário no qual cada vez mais as pessoas se habilitam a estar 
no comando do próprio destino. A Igreja Católica, no entanto, 
caminha na direção oposta. Vive um momento de 

                                                           
5 Retirado do site: www.istoe.com.br.  

http://www.istoe.com.br/
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reinstitucionalização de seus fiéis, de os disciplinar para que se 
aprofundem a sua fé. Os bispos defendem um contato maior com os 
bens religiosos, como missas e novenas. Esse processo preconizado 
pelo Vaticano é conhecido como romanização do catolicismo 
(CARDOSO, 2011)         

   

A igreja católica quer com isso, uma igreja menor, mas com pessoas 

convictas. O que adianta ter milhares de pessoas que se dizem católicas e não lutam por 

aquilo que são. Para Cardoso (2011), firma Bento XVI que prefere uma Igreja menor e 

mais atuante em vez de uma maior sem atuação coerente e consistente. Lutar por uma 

igreja de qualidade e não de quantidade, massa.  

Para Cardoso (2011), o segundo seria o supermercado católico. 

Párocos têm relatado que seus templos estão existindo à imagem e 
semelhança de supermercados. Percebem que é cada vez maior o 
número de fiéis que procuram a igreja ocasionalmente, em busca de 
serviços religiosos como casamentos, missas de sétimo dia, batizados 
e bênçãos de lugares e objetos (CARDOSO, 2011).   

 

As pessoas estão procurando da igreja somente os seus serviços. A igreja é 

como se fosse uma vitrine e as pessoas vão lá escolhem o que querem e pronto. Isso não 

faz parte da doutrina da igreja católica casar, batizar e pronto. Nas missas de sétimo dia 

enche as igrejas, querem bancos em locais especiais, músicas bonitas, que faça uma 

mensagem e quando saem da igreja e não freqüentam mais. Para os casamentos e 

batizados também não é diferente, realizam os sacramentos e não voltam. 

A fuga das mulheres seria o terceiro pecado para Cardoso (2011), que diz: 

Entre as 25 denominações pesquisadas, apenas no catolicismo a 
mulher não constitui a maioria dos adeptos. Entre os evangélicos, 
espíritas e religiões de matrizes africana, oriental e asiática, elas 
superam os fiéis do sexo masculino. As católicas, porém, são cerca de 
67,9% enquanto os homens são 68,9% (CARDOSO, 2011).      

 

A fuga das mulheres pode se atribuir a uma questão de gênero. Pois as 

mulheres gostariam de realizar funções que são feitas somente pelos homens. Elas 

seriam mal-amadas, segundo o teólogo Jorge Cláudio Ribeiro.  



26 

 

Segundo Cardoso (2011), afirma sobre o quarto pecado escândalo de 

pedofilia, que: 

Em 2002, um grupo de mais de 500 pessoas levou a justiça americana 
denúncias de abusos sexuais cometidos por sacerdotes e membros da 
arquidiocese de Boston, nos Estados Unidos. Esse escândalo foi a 
chama que fez arder uma fogueira de denúncias mundo a fora, 
inclusive no Brasil. na Irlanda e Alemanha (CARDOSO, 2011). 

 

Os casos de pedofilia foram e são os mais comentados pela comunicação em 

massa do Brasil e no mundo. O Bento XVI decidiu ordenar que os bispos abrissem 

normativas internas contra padres suspeitos de ser pedófilos e informassem as 

autoridades civis. Com esse puxão de orelhas nos bispos para que fiquem de olhos bem 

abertos na decisão de ordenar um padre pedófilo.    

O quinto pecado seria a ausência de lideranças. Afirma Cardoso (2011): 

Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, falecido em 1999 
aos 90 anos, foi quatro vezes indicado ao prêmio Nobel da Paz. 
Grande defensor dos diretos humanos durante a ditadura militar 
brasileira, homem de vida simples que morava no quartinho de uma 
sacristia no Recife, ele foi um expoente internacional da Igreja 
Católica. Multidões se mobilizaram ao seu redor, no Brasil e na 
Europa, para ouvi-lo (CARDOSO, 2011).    

   

A igreja católica tem sentindo muito a presença de Dom Helder. Seu jeito 

simples e humilde cativava as pessoas. Assim como Dom Helder, tivemos outra figura 

marcante foi Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal emérito de São Paulo que lutou contra a 

tortura e os maus-tratos a presos políticos durante a ditadura, e uma dessas figuras que 

inspiraram muitos católicos, se aposentou em 1998, afirma Cardoso (2011).  

O sexto pecado é a comunicação centralizada.  Para Cardoso (2011), há 

comunidades dentro do catolicismo que lançam mão de tecnologias para se relacionar 

com os jovens. Muitas vezes, a novas tecnologias tem sua importância dentro da igreja, 

desde que saibam como usá-las. Elas têm escancarado a igreja, segundo a socióloga da 

religião Brenda (2011).  

Para padre Libânio (2011), os fiéis querem aquilo que os satisfaz e tem 

buscado muito o mundo virtual, diz ele. A igreja católica tem de repensar a sua estrutura 

paroquial. As pessoas estão procurando satisfazer suas necessidades no mundo virtual 
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secular e não se preocupando com a fé, nem no virtual e muito menos no material e 

humano. As igrejas que são praças têm que estarem mais equipadas para receber as 

pessoas que a procuram. 

O sétimo e último pecado é a perda de identidade social. Para Cardoso 

(2011), que diz: 

A possibilidade de expressar a fé livre de preconceitos tem feito com 
que cada vez mais os brasileiros, quando submetidos a censos, 
assumam que não seguem os dogmas defendidos pela Santa Sé ou 
mesmo nenhum credo – daí o grupo dos sem-religião também estar 
em crescimento. O catolicismo, então, perdeu a status de produtor de 
identidade social (CARDOSO, 2011).        

  

Hoje, para muitos, uma pessoa jovem, ou não, se identificar como católico 

praticante é motivo de preconceito. E assim, com o andar dos tempos as pesquisas 

mostram cada vez mais que a população está deixando de lado a religião. Pois para 

seguir a igreja é preciso ter coragem e não desistir dos obstáculos a serem enfrentados. 

As pessoas vão perdendo a identidade dentro da sociedade.  

Apesar disso, a Igreja tem feito um esforço para manter e ampliar os fiéis 

engajados nas comunidades Eclesiais de Base - CEBs e na Renovação Carismática 

Católica - RCC. A CEBs ainda é a preferência dos bispos do Brasil no modelo de 

caminhada das comunidades.   

Por outro lado, também, é notório o crescimento no número de Igrejas 

Evangélicas no Brasil. Estas, também, trabalham tomando como referência as 

necessidades de seus fiéis, o que diferencia é a forma como o produto é vendido. O 

exemplo claro nos dias atuais é o trabalho da Igreja Evangélica Renascer em Cristo. É 

uma Igreja como as outras evangélicas, mas a administração de seus pastores faz a 

diferença, em sua estrutura religiosa e material. A renascer usa estratégias de marketing 

para expandir seus produtos.  

A Igreja Evangélica Renascer em Cristo atrai os fiéis pelo uso de suas 

estratégias. “com várias frentes de trabalho junto à ação social, com atividades culturais, 

diversos projetos sociais e trabalhos assistenciais em todo Brasil e no exterior” (TRIGO 

e CIPOLLA, p. 8). Tem como fundador o Apóstolo Estevam Hernandes e sua Esposa 

Sônia Hernandes. Ambos formados em teologia.  
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Segundo os autores, na Igreja Renascer com sede em São Paulo, todos são 

bem recebidos, da criança ao adulto, com pessoas lhe dando boas vindas, boa noite e 

uma total atenção. Tem o serviço de berçário com o auxílio das tias do berçário, que 

cuidam das crianças no momento dos cultos.  

O auditório aonde acontecem os cultos é amplo e climatizado, o 
ambiente é confortável. O chão é revestido de um piso cinza, a parede 
é toda revestida de carpete azul, o teto é branco e bem iluminado e 
além das lâmpadas comuns, também existem os holofotes da 
iluminação do palco que ficam pendurados no teto (DALSASSO, 
2006, p. 43).      

 

Esse auditório com grande conforto para agradar seus fiéis e aos visitantes 

tem uma capacidade de aproximadamente 400 cadeiras, todas de ferro preto com 

estofado vermelho. Possui, ainda, um palco completo e perfeito para receber bandas e 

vozes para pregações. Uma decoração de flores com o que há de mais moderno.        

A sede da Renascer em Cristo de São Paulo, atinge grande público em seus 

eventos. Principalmente jovens, que são resgatados das drogas em seus projetos sociais. 

Um evento criado pelo casal é a “Marcha para Jesus”. Em comunhão com outras Igrejas 

evangélicas é realizado esse momento aonde todos vão para o centro da cidade de São 

Paulo, a cidade que mais aglomera pessoas nesse evento. Levando o nome de Jesus às 

ruas e embalado com bandas evangélicas. Esse evento acontece hoje em praticamente 

todo o país. 

Outras estratégias que a Renascer realiza, são eventos musicais, 

acampamentos, encontros de mulheres e homens. O trabalho do dízimo é muito forte na 

Renascer. O pagamento dos fiéis é feito de várias formas: dinheiro, cheque, cartão de 

crédito ou até mesmo pela Internet. Arrecadam dinheiro também na forma de bingos, 

rifas e festas e doações. A Igreja possui, também, instituições de Rádio e TV, ensino 

superior, gravadora Gospel Records e uma Orquestra Apostólica Renascer em Cristo – 

OARC, o que facilita a propagação da filosofia da Igreja e, conseqüentemente, a adesão 

de mais fiéis.    

O propósito da Renascer é de uma ampliação de seus trabalhos, atraindo 

cada vez mais pessoas de diversos estilos, se diferenciando, portanto, das outras Igrejas 

evangélicas. Um outro diferencial é o forte trabalho com os jovens, que muitas vezes 
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são deixados de lado pela Igreja Católica. Essa é a promoção usada pela Renascer. Com 

seus serviços de acolhimento, bem vestidos e identificados ajudam muito em levar o 

nome da Igreja. E por fim, seus avisos são feitos de forma descontraída, na forma de 

Power Point com telão. Usando sempre seu slogan: Deus é Fiel.    

O culto é o momento importante dessas Igrejas. “o culto é um exemplo 

desses produtos, nele fica evidente a fé como um produto. O culto acontece todos os 

dias e segue a mesma seqüência. Há primeira meia hora é o momento do louvor, em que 

a banda toca vários hinos, que são acompanhadas pelas pessoas ali presentes. 

(DALSASSO, 2006, p. 35).     

No caso da Igreja Católica pode-se verificar que esta tem trabalhado muito 

com os meios de comunicação, em especial nas televisões, para vender seus produtos. 

Os Bispos e Padres levam para todas as casas à notícia, a música, as pregações, as 

missas através de programas para a família brasileira em emissoras próprias, como a 

Rede Vida, Século XXI, Canção Nova, Rede Aparecida e outras mais. O rádio também 

está presente na vida dos cristãos.  

Entretanto, apesar dos esforços, na compreensão de Kater Filho, a Igreja não 

atua como exemplo de evangelização:  

A Igreja não pode ser apontada como um modelo de ação 
evangelizadora nessa área de comunicação devido aos grandes 
fracassos acumulados. Alegam também a falta de pessoal 
especializado que, ao mesmo tempo, seja suficiente evangelizado para 
atuar como certo sucesso na comunicação por rádio (KATER FILHO, 
1999, p. 52). 

 

Esse fracasso citado acima, se dá, em parte, pela falta de recursos e 

incentivos das paróquias e dioceses no Brasil. A partir desses fracassos que a Igreja 

Católica vivenciou, foi realizado em Roma o Concílio Vaticano II. Neste evento foi 

discutido a relação da Igreja com seus fiéis. Foi avaliado que um dos grandes problemas 

estava no fato de que ninguém entendia o que o padre falava e não havia participação 

efetiva das pessoas. Portanto, o mento da missa era assistido, mas não participativo.      

Segundo Souza, (2005, p. 19) o Concílio Vaticano II, aberto pelo papa João 

XXIII em 1962 e encerrado por Paulo VI no ano de 1965, promoveu uma renovação na 

Igreja frente aos desafios do mundo moderno. Foi um evento de grande porte da Igreja 
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Católica no século XX. Portanto, suas práticas tornaram-se mais compreensivas, houve 

maior cobertura para a participação do cristão leigo e maior propagação dos 

ensinamentos da Igreja. 

O Concílio trazia a seguinte mensagem, afirma Souza (2005, p. 19): 

procurava estabelecer uma nova ralação com a sociedade a fim de que o catolicismo 

fosse mais presente no cotidiano das pessoas, visando e difundindo, entretanto a 

necessidade de enfraquecimento das injustiças sociais.  

Contudo, temos muitas outras ações tomadas pelo Concílio, como por 

exemplo: a partir desse momento o padre passou a realizar a missa de frente para o povo 

e na língua vernácula, a indicação de retirada das imagens das Igrejas, embora algumas 

Igrejas ainda continuem com seus santos, e nestas podemos perceber que está enraizada 

a presença forte de um catolicismo tradicional popular. Essa questão das imagens dos 

santos é bem curiosa. Antes do Concílio, as imagens dos padroeiros ficavam em 

destaque maior nas Igrejas, mais do que o próprio Cristo na cruz. Depois do concílio, a 

imagem do Cristo na cruz foi colocada em destaque. Mas, para alguns padres 

conservadores, essa lei não vigorou e os padroeiros são considerados maiores do que o 

crucificado.   

Com essa reformulação da Igreja, começou também a buscar uma maior 

valorização das (os) leigas e leigos e engajados (as). Para estes foram colocadas as 

responsabilidades com a administração de sacramentos, movimentos, se tornando 

atuante e presente dentro e fora da Igreja.        

A comunicação foi um dos pontos mais discutido no Concílio. Tem-se o 

material impresso pelo Vaticano que fala especificamente sobre comunicação: O 

decreto do Concílio Vaticano II sobre os meios de comunicação social diz que: 

Constituída para fazer chegar a todos os seres humanos a salvação de 
Cristo, Nosso Senhor, a Igreja Católica se vê premida pela 
necessidade de evangelizar. Compete-lhe anunciar a salvação por 
todos os meios, inclusive pelos meios de comunicação social, 
lembrando aos seres humanos como usá-los devidamente (PAULO 
PP. VI, 2002, p. 7)   

 

Essa afirmação revela a necessidade, que foi sentida pela Igreja, de ampliar 

os seus métodos de comunicação. A partir de então a Igreja começa a fomentar 
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estratégias e novas formas de fazer com que a sua mensagem chegue a um número cada 

vez maior de pessoas.  

Assim também, a Igreja católica faz com que suas missas se tornem 

participativas, onde a assembléia presente naquele momento interaja com a celebração. 

No grupo de canto, na liturgia as pessoas estão atuando na missa.  

Mesmo com abertura do concílio alguns padres da Igreja Católica trabalham 

de forma conservadora e sem abertura para novas atividades, o que influencia 

principalmente na adesão de novos leigos engajados.  

A Igreja Católica vem promovendo seu produto de várias formas. O número 

de capelas e missas nos bairros distantes das matrizes, maior divulgação e grandiosidade 

de seus eventos e uma maior abertura para os leigos comprometidos com os trabalhos 

pastorais. 

A propaganda católica também tem seu espaço nas mídias: televisivas ou 

radiodifusão. Campanhas que a mesma avalia que sejam sadias para seus fiéis.  

A Igreja interessou-se com freqüência pelo papel e responsabilidades 
dos meios de comunicação de massa, sobretudo depois do Concilio 
Vaticano II. Ela procurou fazê-lo de um modo fundamentalmente 
positivo, encarando os meios de comunicação como <<dom de 
Deus>> que, segundo a intenção providencial, aproximam os povos, 
<<pondo-se assim ao serviço da sua vontade salvífica >> (FOLEY e 
PASTORE, 2002, p. 3) 

 

Um dos grandes protagonistas da Igreja Católica no que se diz respeito às 

grandes inovações da comunicação na Igreja Católica, foi o papa João Paulo II. O papa 

das multidões e de inúmeras viagens e mundo.  Sempre muito polêmico nas posições 

entre a Igreja e a sociedade. Souza (2005) diz que rendeu adjetivos de papa mais 

“diplomado”, “carismático”, “midiático” e “popular” da história.     

Nesse momento, Inaugura-se a era da internet na Igreja Católica, com a 

criação de um site para o Vaticano, transmitindo assim, as mensagens e informações 

diretas da cidade do pontífice. Celebrando e estando presente em eventos ligados a 

juventude. Pela popularidade do papa, Roma tornou-se uma das cidades mais visitadas 

no mundo e no período da morte de João Paulo II o comércio teve grande faturamento, 
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pela quantidade de pessoas na cidade.   Podemos afirmar que, João Paulo II é grande 

nome na história da Igreja Católica, tendo sido bem aceito por outros chefes religiosos.  

A Igreja Católica Apostólica Romana necessita, portanto, da comunicação 

para seu crescimento. Logo após o Concílio Vaticano II, a Igreja passa a ver e a 

trabalhar a comunicação como dom de Deus, assim sendo um serviço aos fiéis para a 

salvação deles. Utilizando-se de TV e rádio, podemos mensurar a grande força que a 

Igreja Católica passa a adquirir na promoção de seu produto: a música assumida pelos 

seus artistas padres ganha ampla visibilidade.  

Exemplo disso pode ser observado nos grandes nomes da música católica: 

PE Zezinho, PE Zeca, PE Fabio de Melo, PE Jonas Abib, PE Antônio Maria, PE 

Joãozinho e PE Marcelo Rossi e tantos outros que levam a palavra de Deus na forma da 

música. 

 O PE Marcelo Rossi está presente sempre na mídia televisiva, estando 

presente nos canais abertos e de grande audiência como Rede Globo, SBT e nas demais 

emissoras católicas, com ênfase na Rede Vida que tem um espaço para o terço bizantino 

todos os dias. Sua vida clerical foi e é muito conturbada. Muitas vezes criticado pelo 

clero, mas tendo todo apoio do bispo Dom Fernando, seu maior incentivador. 

Suas missas começaram com poucas pessoas, mas depois seu sucesso como 

padre animado, atraindo a atenção, principalmente, os jovens gostam bastante. André 

Ricardo Souza diz: 

Padre Marcelo ganhou destaque pela desenvoltura com que presidia as 
“missas da libertação” na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e santa Rosália, na Diocese de Santo Amaro, promovendo 
missas de cura e danças coreografadas. A quantidade de pessoas que 
afluíam ás suas celebrações cresceu junto com a sua importância entre 
os padres de diocese (SOUZA, 2005, p. 80). 

 

Suas missas foram crescendo e sua vida pública também, nos rádios e 

televisões. “Em 1997, as missas de libertação do padre passaram a ser transmitidas pela 

Rádio Jovem Pan.” (SOUZA, 2005, p. 80). Sua voz estava chegando aos quatros cantos 

de São Paulo, com muitas músicas e pregação. 

Padre Marcelo Rossi, realizou um encontro no estádio do Morumbi e reuniu 

por volta de setenta mil pessoas. O lema do encontro “sou feliz porque sou católico”, 
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acabou se tornando uma marca do marketing católico, teve padre Marcelo como grande 

divulgador (SOUZA, 2005. p. 81). Esse encontro teve como intuito trazer os católicos 

para Igreja novamente, inserindo uma injeção de ânimo para aqueles que não se sentiam 

mais parte da Igreja.  

Junto com Dom Fernando, padre Marcelo Rossi leva multidões por onde 

passa. Ele não se diz carismático, mas leva em suas pregações que é um defensor da 

moral católica: condena o aborto, o homossexualismo, os métodos contraceptivos, o 

sexo fora do casamento, a ordenação sacerdotal de mulheres e a extinção do celibato 

clerical (SOUZA, 2005, p. 82). 

“Ele incorporou em sua liturgia práticas da “religiosidade popular”, que 

foram em certa medida deixadas de lado pela Igreja, como a aspersão de água benta, a 

procissão com o Santíssimo Sacramento e a imposição das mãos” (SOUZA, 2005, p. 

84). Isso causou grande repercussão entre o clero, que não gostava dessas atitudes 

tomadas pelo padre. Assim, com a retomada dessas práticas esquecidas trouxe muitas 

pessoas para Igreja. A partir dessas pequenas ações os fiéis ficam satisfeitos. 

Padre Marcelo Rossi começou a realizar eventos que são considerados 

profanos para serem santos. Para o público jovem, o barzinho e o acampamento de 

Jesus. Logo depois o arraial do Senhor e o carnaval de Jesus. Momentos esses sadios, 

em que os leigos católicos podem se divertir sem bebidas, brigas, com paz e 

tranqüilidade.  

Com isso, a fama do padre vai ficando cada vez maior. A primeira aparição 

do padre na televisão foi na antiga TV Manchete, no programa Domingo Milionário. 

Depois dessa apresentação não faltaram convites. Na Rede Globo – Domingão do 

Faustão, no SBT – Domingo Legal. Todas as emissoras queriam sua presença, para 

ganhar audiência:  

A Rede Globo foi a primeira emissora a cortejar o padre para assinar 
um contrato como atração permanente num programa exclusivo. 
Bandeirantes e SBT tentaram o mesmo, mas igualmente sem sucesso. 
Em meio às críticas no interior da igreja e a outros compromissos, 
padre Marcelo aceitou apenas que um programa de benção fosse 
transmitido nas manhãs de domingo pela Rede Globo (SOUZA, 2005, 
p. 85).              
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Os grandes canais de TV perceberam o poder de atração do público que 

trazia a presença do padre Marcelo Rossi. A partir dessa inserção na mídia televisiva, 

também despontou na vida musical e sua vida artística fez com que lançasse CDs com 

músicas alegres e que fazem o público dançar. Com essas ações o padre tem arrecadado 

milhões para obras da sua Diocese: 

O primeiro CD, músicas para louvar o Senhor, deu inicio a uma 
vultosa arrecadação financeira. De cada unidade, oitenta centavos 
foram destinados à Diocese de Santo Amaro, fazendo com que o bispo 
dom Fernando Figueiredo passasse a administrar mais de dois milhões 
de reais (SOUZA, 2005, p. 88). 

 

O padre Marcelo Rossi, trabalha com a internet, na venda de seus CDs, 

filmes, livros e outros artigos religiosos ligados ao Santuário do Terço Bizantino. O 

livro, “Sou feliz porque sou católico” teve grande repercussão na venda de exemplares. 

Gravou e grava até hoje músicas com cantores seculares ou que se dizem católicos, um 

dos grandes nomes que podemos citar como exemplo é o cantor Roberto Carlos.  

A fama do padre Marcelo Rossi foi crescendo de forma nacional e 

internacional. Sendo chamado de “uma vedete da Igreja e da mídia, mantém estreita 

relação com seu superior eclesial direto e está atraindo fiéis e recursos financeiros para 

sua denominação” (SOUZA, 2005, p. 90). Numa luta contra o tempo, o padre pouco 

celebra em outras Igrejas, ficando quase que somente no Santuário do Terço Bizantino. 

Sua vida foi de uma mudança radical: “passou do status de “padre que 

canta” para um artista popular, que é também sacerdote” (SOUZA, 2005, p. 99). Isso 

fez com que o padre deixe suas obrigações e passe a ser um artista consagrado pelo 

público, com compromissos diários na mídia, viagens.  Construindo assim, uma legião 

de fãs e admiradores.   

Para Souza, os profissionais do marketing Católico chegam a dizer que ele é 

o “melhor produto” da Igreja católica, pois “sabe como poucos reunir simplicidade e 

apelo emocional”, que seriam ingredientes de uma comunicação eficaz nos dias que 

correm. Padre Marcelo é o melhor produto para a divulgação do produto da Igreja 

católica, ou seja, o que melhor realiza a propagação da salvação eterna. 

Boa parte do clero concorda com essas afirmações, mas também existem 

padres que não concordam. Padre Zezinho diz: “seus atos são decididos por 
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marketeiros, homens da mídia, que definem o que ele deve fazer, aonde deve ir”. Com 

ações mais discretas e sem muitos apelos emocionais, ao contrário de padre Marcelo 

Rossi, esse diz não ser adepto da Renovação Carismática e “afirma a necessidade de um 

“equilíbrio entre o social e o espiritual” (SOUZA, 2005, p. 100). 

Padre Zezinho é bem diferente do padre Marcelo Rossi. Tem seus trabalhos 

pastorais realizados na Paróquia São Judas Tadeu. Quando se tornou um padre cantor os 

fiéis da sua paróquia não conseguiam aceitar um padre artista. E assim, a paróquia foi se 

tornado pequena e teve logo que procurar outro local para as celebrações e shows. Hoje 

o padre Zezinho atua com venda de livros, CDs e programas de Rádio e na Televisão 

atua na Rede Vida e Século XXI. 

Padre Zezinho preza pela presença em emissoras católicas, pois gosta de ir 

onde está o público específico. Age com jeito simples e discreto. Evitando muitos 

exageros, mãos levantadas ou olhos fechados. As suas músicas têm mensagens para 

toda a família. Levando a mensagem da palavra de Deus para aqueles que gostam de seu 

trabalho. A música oração da família de própria autoria é uma das mais conhecidas no 

Brasil e no mundo.  

 

2.2 A reforma do velho catolicismo para atrair e manter os fiéis.           

No Brasil e no mundo é notório que a Igreja Católica vem perdendo muito 

de seus fiéis. Mesmo com as reformas feitas pelo Concílio Vaticano II, não foi 

suficiente para que se tornasse uma “Nova Igreja”. Portanto, a Igreja Católica sente, 

hoje, a necessidade de inovar suas ações evangelizadoras para atingir seus fiéis e o 

clero, para que haja uma adesão maior dos católicos. 

Vamos mencionar algumas atitudes que poderiam ser tomadas pela Igreja 

Católica em uma reforma que objetiva atrair e manter os fiéis. Segundo Lemuel Guerra, 

A ênfase no catolicismo como uma chamada ou vocação a ser 
descoberta, despertada, em contraste com a percepção amplamente 
aceita na sociedade brasileira, segundo a qual o catolicismo é uma 
tradição na qual os indivíduos nascem (GUERRA, 2003, p. 15). 
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Com isso, surge o fenômeno chamado de “reconversão” dos católicos. Isso 

tornou-se necessário, tendo em vista que muitos católicos deixaram a Igreja para viver 

em outras religiões ou sem adesão a nenhuma religião.  

Guerra (2003), afirma a importância de uma proposta de mudanças na 

construção da imagem dos católicos como “espiritualidade descuidados”, “permissivos” 

e “descomprometidos”.  Esses elementos remetem a um novo ser católico, na 

construção de uma nova identidade católica e incentivando o orgulho em ser católico. O 

que se observa muito nos evangélicos que se orgulham da sua escolha religiosa e 

divulgam isso em todos os lugares. 

Guerra (2003) mostra que o conjunto de mudanças da missa em termos da 

liturgia, com destaque para a RCC e as missas dos novos padres pop stars em que 

agrupa o ritual tradicional da missa com as danças e músicas que interagem com os fiéis 

deixando mais a vontades e atraentes. Avalia, portanto, que essa nova forma tem se 

tornado eficiente. Os evangélicos prezam também pelo seu culto e na leitura orante da 

bíblia.   

Para Guerra (2003) o quarto ponto pode ser expresso no desenvolvimento de 

uma linha que pode ser chamada de “catolicismo otimista” ou de “catolicismo de 

autoajuda”. Esse elemento do “novo catolicismo” se contrapõe aos elementos 

negativistas do discurso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) Essa Igreja 

enfatiza a presença forte do demônio na vida das pessoas, fazendo com que essas se 

sintam ameaçadas e procure, portanto, a Igreja como salvação.  

A Igreja Católica precisa viver esse novo catolicismo, com varias formas de 

atrair e manter seus fiéis. Uma das inovações, segundo Guerra (2003), estaria na 

pequena duração do sermão. Os padres têm que passar toda a mensagem realizando os 

sermões num tempo certo e curto, para que não canse os fiéis e não os afaste da Igreja. 

Com isso deve-se ter cuidado, também, com a despolitização dos temas abordados. 

Alguns padres usam o tema política em seus sermões, onde por muitas vezes não sabem 

de fato como expressar o sentido político.  

É preciso ter, ainda, uma significativa preocupação com a linguagem 

empregada. De acordo com a realidade o padre deve saber como apresentar a mensagem 

daquele evangelho para seus fiéis, usando de palavras adequadas, simples para que 



37 

 

todos possam entender. Para Guerra (2003), a linguagem é muito importante. Pois, por 

exemplo, padre Zeca tornou-se um exemplo para os jovens, por falar utilizando muitas 

em gírias, ou seja, se aproximando da linguagem usada pelos próprios jovens. A 

logomarca intitulada DEUS É DEZ, sugerida por uma agência de marketing é uma logo 

que tem dado certo e que está na cabeça dos jovens. Com estilo despojado e 

descontraído Padre Zeca tem atraído muitos jovens.      
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3. A RCC E A CEBS: PRÁTICAS RELIGIOSAS PARA ATRAIR SEUS FIÉIS 

3.1 Pluralismo Religioso: uma realidade.  

Para compreender as estratégias de Marketing usadas pela Igreja Católica, 

faz necessário identificar e analisar as linhas de pensamento que existe dentro da própria 

Igreja bem como, os instrumentos usados por cada uma para atrair ou conservar seus 

fiéis.  

Dentro da Igreja Católica existem duas linhas de pensamentos fortes. Ambas 

são reconhecidas pelo Vaticano. Uma é chamada de Fé e Vida, Teologia da Libertação 

(TL) ou Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a outra é a conhecida Renovação 

Carismática Católica (RCC). Porém, vale ressaltar que nem todos os católicos estão 

inseridos em uma dessas linhas, pois existem aqueles que freqüentam as Missas e não 

sabem da existência dessa divisão. Essa parcela de Católicos é grande, se afirmam como 

pertencentes à Igreja católica constam no senso do Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE), mas de fato não vivenciam essa compreensão mais ampla da Igreja.  

Pretendemos, portanto, nesse capítulo dar ênfase às duas linhas que fazem a 

Igreja Católica. Analisaremos, também, como essa divisão pode enfraquecer em parte o 

trabalho de evangelização, por ocasionar uma disputa dentro da própria Igreja. Disputa 

essa que leva a divisão e desunião dos grupos que fazem parte dessas linhas. 

As duas linhas pertencentes na Igreja Católica trazem grandes discussões. 

Uma considerada conservadora e outra moderna. O campo conservador engloba aqueles 

fiéis que aprenderam com as avós as tradições religiosas. Que estão representadas nos 

diversos grupos da Igreja Católica, que são: Apostolado da Oração, Vicentinos e outros 

que a mais de cem anos vem se perpetuando. Os grupos de orações da atualidade, da 

RCC são grupos que se dizem modernos, os quais usam de tecnologias e boa pregação 

para atrair adeptos. Portanto, deixa os Católicos praticantes em dúvidas em sua 

espiritualidade. Afirma Silveira: 

As fronteiras existem, mas podem ser vazadas, transportadas, borradas 
ou serem reconstruídas em outras posições. Por exemplo, apesar do 
estranhamento mútuo, CEBs e RCC se tocam não pela cabeça dos 
intelectuais ou de militantes emparedados em sua visão, mas na vida 
de algumas pessoas (SILVEIRA, 2004, p. 170).          
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A Igreja Católica vive um pluralismo religioso. Afirmado por Lamuel 

Guerra (2003), que diz que o pluralismo no campo religioso é um elemento fundamental 

para entender a lógica mercadológica que determina a dinâmica de transformações dos 

modelos de religiosidade. A partir disso, podemos dizer que a Igreja perde muito de 

seus fiéis, com tantos grupos dentre da própria Igreja, muitos não sabem a onde 

procurar. Não sabendo de que lado está e sem conhecer sua identidade como Católico. 

Diante de tudo isso, a Igreja precisa atender os consumidores (fiéis) com um produto de 

qualidade que é a salvação eterna.  

Guerra (2003), afirma qual a definição do que é ser Católico e a respeito de 

como se deve atuar na Igreja Católica, existentes no seu espaço eclesiástico, são 

determinadas, dentre outros fatores: 

Pelas diferenças existentes entre as facções de religiosos, relativas às 
definições dos objetivos da instituição; pelas suas variadas concepções 
a respeito dos meios para alcançar as finalidades institucionais 
escolhidas; pelo enfrentamento de posições ideológicas contrárias, a 
respeito da maneira pela qual a proposta de religiosidade católica deve 
se posicionar em relação às questões ligadas às estruturas de poder 
vigentes na sociedade; pela força da demanda dos consumidores 
(GUERRA, 2003, p. 3). 

 

Essa divisão dentro da Igreja Católica faz com que se enfraqueça a base. 

Desde Censo do IBGE na década de 1950 que os católicos vêm diminuindo e as Igrejas 

evangélicas aumentando o número de fiéis, afirma Guerra (2003). A Igreja caminhava 

com o Estado e juntos tinham grande poder sobre as pessoas, Guerra (2003) diz: no 

período que vai de 1950 a 1963, a Igreja atua como coordenadora em vários 

movimentos e programas governamentais que tinham como objetivo a construção de um 

país mais desenvolvido e economicamente mais autônomo.  

 Nesse contexto, podemos citar a participação da CEBs, afirma Guerra 

(2003): do final da década de 60 até o final dos anos 80 do século passado, as CEBs se 

multiplicaram em todo país, propondo uma religiosidade que era, sobretudo, 

intelectualizada e politicamente engajada. Assim a CEBs naquele momento trabalhava 

pelos pobres e para os pobres. No sentido de construir uma “Igreja que nascia do povo”, 

uma “Igreja das bases” ou ainda, uma “Igreja Popular” segundo Guerra (2003). 
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Não podendo deixar de lado o surgimento também da Renovação 

Carismática Católica, que embora seja muito diferente da CEBs, pode ser vista como 

uma força no combate as Igrejas evangélicas. Assim, Guerra fala:  

É preciso compreender que a luta entre pentecostais e católicos, 
acentuada na segunda parte do século, era (e continua sendo) uma 
disputa por quantidade de fiéis, ou de “fatias de mercado”, que se 
traduzia também na legitimidade de falar pelo povo (GUERRA, 2003, 
p. 9). 

 

  O surgimento da Renovação Carismática Católica vem, sobretudo, com 

dois motivos fortes de trabalho para com as Igrejas evangélicas pentecostais e neo-

pentecostais, afirma Guerra: 

A emergência e hegemonia da Reação Conservadora no espaço 
eclesial católico; e as condições existentes no mercado religioso 
nacional, que apontavam como principais concorrentes do catolicismo 
na região os pentecostais e neo-pentecostais. A Renovação 
Carismática Católica se constitui como uma possibilidade concreta de 
que a Igreja atuasse em duas direções simultâneas: uma referida ao 
espaço externo à Igreja, visando restringir a ação expansionista dos 
pentecostais; outra, no espaço intra-eclesial, limitando o espaço dos 
setores progressistas católicos (GUERRA, 2003, p. 9). 

 

Muitas pessoas deixam a CEBs porque eles não encontram tanta devoção, 

espiritualidade e misticismo, diz Guerra. Então, procuram a RCC ou Igrejas 

pentecostais. A Renovação não seria uma imitação das Igrejas Pentecostais, mas sim 

bater de frente com esse jeito novo de evangelizar e de dar mais valor as pessoas, onde 

os “crentes” como chamam no popular, que são os concorrentes números um dos 

católicos. 

Podemos destacar algumas semelhanças da RCC com os pentecostais 

evangélicos. Onde Guerra (1993 e 1995); Prandi & Souza (1996); Oro (1996) e dentre 

outros falam:  

Os grupos de oração e louvor – estes constituem na base da prática 
proposta na Renovação Carismática, e suas reuniões modelos 
semelhantes aos dos evangélicos. Atividades tais como “retiros 
espirituais” para a juventude, em período do carnaval, com o objetivo 
de evitar as impurezas da “festa da carne”, vigílias de oração e louvor 
e reuniões de cura, que sempre forram associados aos evangélicos em 
geral. A ênfase na doutrina dos carismas ou “dons do Espírito Santo”.  
A valorização da Bíblia – entre os carismáticos a leitura da Bíblia é 
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especialmente valorizada.  Alguns aspectos da ética- assim como os 
pentecostais condenam algumas práticas tais como beber, fumar, sexo 
fora do casamento, freqüência a bares, o uso de roupas decotadas para 
mulheres. Uma atitude exclusivista em relação à filiação e 
pertencimento. (...). (7) Experiência subjetiva de conversão.  O papel 
do leigo – a organização do movimento carismático é, essencialmente, 
laica. Ênfase nos mecanismos de integração (GUERRA, LEMUEL, 
2003, p11).         

           

Esses pontos de aproximação que a RCC tem com as Igrejas Evangélicas, 

podem trazer problemas no sentido da identidade religiosa. Como afirma Guerra (2003) 

há uma pressão dupla: uma no sentido da similitude e, outra, no sentido da 

diferenciação. Os carismáticos prezam por uma perfeita liturgia e uma forte presença de 

“ser católico” no cotidiano. Os três pontos principais de diferenciação entre a RCC e as 

Igrejas evangélicas podem ser expressos: com o culto a Maria, mãe de Jesus, a 

submissão ao Papa como grande pastor da Igreja e a hóstia como grande símbolo. 

Os pontos de semelhanças dos carismáticos com os neo-pentecostais, levam 

ao mesmo caminho em manter e atrair novos fiéis. Deixando os católicos tradicionais 

confusos, onde os carismáticos rezam e cantam de mãos levantadas, gritos, palmas. Será 

que precisa mesmo de tudo isso? Onde muitas vezes são confundidos com as práticas 

evangélicas. Grande parte dos católicos não gosta ou aprova essas atitudes semelhantes 

aos evangélicos. Outro ponto de semelhança seria a contribuição financeira para a 

manutenção dos grupos. 

Com isso, observamos que dentro do cenário da Igreja Católica quem mais 

cresce é a Renovação Carismática Católica. Assim, a CEBs vem perdendo e também 

elementos identidade católica que vem se tornando hegemônica e poderia ser diferente, 

como afirma Guerra (2003).  Portanto, há um investimento maior nas ações da RCC do 

que na CEBs, o que leva também a característica atual da Igreja Católica em está mais 

voltada para as práticas da oração. 

 

3.2 A Linha: Fé e Vida, Teologia da Libertação ou CEBs 

A linha de pensamento Fé e Vida ou CEBs, vem com grande força no que 

diz respeito ao social, políticas públicas, direitos e deveres. Como o próprio nome já diz 

Fé e Vida, pois compreendem-se que a fé e a oração são importantes, já que a Igreja 
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Católica é religiosa, mas que também a Igreja tem o compromisso de agir, lutar e 

trabalhar por um mundo melhor. 

A missão própria que Cristo confiou á sua Igreja por certo não é de 
ordem política, econômica e social. Pois a finalidade que Cristo lhe 
prefixou é de ordem religiosa. Mas, a verdade, desta mesma missão 
religiosa decorrem funções (munus), luzes (lux) e forças (viris) que 
podem auxiliar a organização e o fortalecimento da comunidade 
humana segundo a lei de Deus (JÚNIOR. 2010, pág. 692).    

 

A CEBs é uma célula da Teologia da Libertação que surge dentro do 

Movimento de Educação de Base (MEB). Essa linha começa a se gestar a partir do 

trabalho realizado nas comunidades, nas zonas rurais e também nas periferias do Brasil. 

Segundo o site que fala da história da CEBs: 

 

O contexto sócio-cultural e eclesial brasileiro contribui para eclosão 
das CEBs. Não se pode negar a influência do esforço da Ação 
Católica na questão da cidadania, os esforços de renovação pastoral do 
Movimento para um Mundo Melhor e dos Planos de pastoral da 
CNBB - Plano de Emergência e Plano de Pastoral de Conjunto – e 
também a rearticulação da pastoral popular após o golpe militar de 
1964. Alguns falam da gênese remota das CEBs nas experiências de 
iniciativa leiga do catolicismo popular que teve sua marca original até 
a segunda metade do século XIX  (www.rccbrasil.org.br). 
 

 
A CEBs foi sancionada pelo Concílio Vaticano II. Assim, surgindo para 

todos como um movimento da Igreja Católica presente na vida dos fiéis.  Este Concílio 

revelou seu potencial pastoral em sua abertura para o mundo e para a história e, ao 

mesmo tempo, sua densidade de reflexão, postulando a imagem da igreja como sendo o 

povo de Deus a caminho, afirma site da RCC no Brasil.  

A Teologia da Libertação é uma teoria de pluralidade, na qual dentro dela 

surgem novas teorias e elementos, a TL não seria singular, afirma o professor de 

teologia Júnior (2010). A Teoria da Libertação seria a forma de celebrar a vida com a fé 

dentro de uma sociedade capitalista, individual e vivendo no modelo de vida de Jesus 

Cristo. Onde pregou a caridade e o amor. A filosofia da TL busca entender o mundo 

espiritual articulado com a realidade concreta e vivenciada. 

O trabalho da Teologia da Libertação se dá com os mais pobres e 

necessitados. Ajudando na força da oração e com a ação na caridade, com roupas e 
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alimentos, dentro das pastorais sociais espalhadas pelas paróquias. Como afirma o 

professor Dr. Júnior (2010) à atualidade da Teologia da Libertação é um desafio a ser 

enfrentado e uma tarefa a ser executada.  

A TL vive desta forma, a cada dia com esse desafio de mudar o mundo onde 

o pastoral-social caminham juntos, lado a lado, enfrentando todos os obstáculos que 

vem pela frente.  

 

3.2.1 Estratégias usadas pela CEBs  

De acordo com o padre Júnior: 

A CEBs não tem emissoras de TV, Rádio próprios diferente da RCC, 
se utiliza de impressos, afirma o Dr. Padre Júnior. Diria que seria uma 
comunicação precária, sem tanta repercussão. Não é discutido dentro 
da CEBs o termo marketing. (JUNIOR AQUINO).  

 

Em cadeia nacional somente a Rede Vida ainda mostra um pouco dos 

trabalhos que a CEBs realiza. Para a CEBs falta uma melhor organização para 

realização de seus trabalhos. A CEBs se utiliza de emissoras de televisão, jornais e rádio 

não católicas para divulgação. Não se utiliza do verdadeiro conceito de marketing, 

porém, com os eventos junto às lutas populares da pastoral social, consegue aproximar 

várias pessoas. O que vem sendo muito utilizada é uma campanha boca a boca.  

As estratégias de marketing da CEBs são usadas de muitas formas de se 

alcançar seu público-alvo, na forma de camisas, livros, cânticos, artigos. Mas esse 

trabalho ainda é uma forma lenta para atingir um público ampliado. O seu trabalho vem 

com força nos grandes movimentos de luta pelos pobres, na construção de uma 

sociedade mais justa e sem tantas desigualdades. Essas lutas populares é um trabalho 

ardo. Vivem sem grandes apoios financeiros, pois dentro da CEBs não existe o dízimo 

destinado a suas ações, diferente da renovação que se trabalha com o próprio dízimo.   

Para Kater a CEBs se utiliza de marketing, mas fazem uma comunicação de 

um Jesus revolucionário. Porém, o autor avalia que essa metodologia não seria muito 

certa para o propósito de atrair novos fiéis. Kater é teólogo e estuda a bíblia há 35 anos 
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ainda não conseguiu fazer essa leitura, e ele afirma ou eu sou burro ou estou exagerando 

nessa visão.  

Segundo Dr. Padre Júnior as imagens usadas pela CEBs choca às pessoas, 

pois mostra um Jesus diferente, um Jesus negro, com traços indígenas e para a CEBs 

Jesus é do povo, podendo sim ser igual a nós quebrando essa cultura européia. O estilo 

europeu é o que nós conhecemos de cor branca e olhos claros. Na época de Jesus não 

tinha fotógrafo para ter tirado uma foto dele e dizer que ele é assim como fazem de sua 

imagem branca e européia.  

Com isso, a CEBs vai agindo no meio do povo como um movimento ou 

linha revolucionária, lutando pelas causas sociais. A idéia da CEBs é de uma Igreja feita 

para povo ter seus direitos como cristãos, unindo com a oração e fortalecendo a 

caminhada.  

A CEBs poderia se expandir se investisse mais no campo da mídia social. A 

internet, por exemplo, tem grande poder sobre as pessoas, assim também como a 

televisão e o rádio que poderiam ser instrumentos mais utilizados pela CEBs. A internet 

é uma mídia barata, e poderia atingir um grande número de pessoas levando em 

consideração que grande parte da população já tem acesso ao mundo digital.    

    

3.3 A Linha: Renovação Carismática Católica - RCC 

A Renovação Carismática Católica foi um grupo que nasceu da necessidade 

de uma renovação, um novo olhar para a Igreja. Esses pensamentos estão ligados a um 

desejo que o Espírito Santo estivesse na frente para criar e libertar as pessoas. Onde 

antigamente o Espírito Santo estava pouco presente na vida dos grupos da Igreja. Com 

isso, a necessidade da presença forte do Espírito Santo na caminhada da Igreja. 

Segundo site da RCC no Brasil, O Papa João XXIII foi um dos grandes 

apoiadores desse movimento, mas foi com o Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II 

(1962-1965) que aconteceu a grande discussão de que houvesse essa renovação na 

Igreja Católica de forma geral. O Concílio foi quem ordenou e consagrou a Renovação. 

Com o término do Concílio foi que saiu a denominação Renovação Carismática 



45 

 

Católica - RCC. Assim, a RCC ajudou na transformação da espiritualidade da Igreja 

Católica no mundo. 

A RCC surgiu inicialmente a partir de um encontro de 17 a 19 de fevereiro 

de 1967, na Universidade de Durquesne (Pittisburgh, Pensylvânia), EUA. Daria aí aos 

primeiros trabalhos no novo Pentecostes Católico. Com esse encontro se espalhou e 

houve a renovação que já tinha sido pensada pelo Papa João XXIII, afirma site da RCC. 

 A RCC tem como base a leitura e prática nos Atos dos Apóstolos da Bíblia 

Sagrada. A partir dos Dons do Espírito Santo, com curas, falam em línguas dos anjos 

etc. Pregam que o Espírito Santo de Deus vive dentro de cada um. Assim, deve deixar-

lo agir nos corações de todos aqueles que necessitam de oração, de misericórdia para a 

transformação de vida. 

A Renovação Carismática tem crescido muito nos últimos anos. Com os 

seus diversos congressos, encontros e reuniões de grupos de oração.  Quando se realizou 

o primeiro congresso nacional em 1968 nos EUA, com 100 participantes; e em 1972, já 

se faziam presentes 12000 pessoas.  

Com isso, a RCC se espalha por todo mundo, conseguindo manter uma 

organização; local, regional, nacional e internacional. Porém faz-se necessário manter 

uma articulação entre essas instâncias para que todos os grupos da Renovação tenham 

uma unidade, uma ligação total com Roma. 

Uma das grandes propagações da RCC está representada nos grupos de 

oração que se reúnem semanalmente para louvar, curar, libertar e trocar experiências. 

Esses grupos são formados pelos próprios leigos (pessoas que trabalham 

voluntariamente na Igreja e assumem a coordenação de um grupo) que se comprometem 

a fazer o trabalho proposto pela RCC. 

Além das reuniões semanais, existem também os chamados Cenáculos que 

reúne milhares de pessoas em locais grandes, públicos ou privados para a realização do 

evento. Essas ações fazem com que a RCC seja uma linha da Igreja Católica mais ligada 

a oração. 

No Brasil a RCC surge no final da década de 1970 e chegou à cidade de 

Campinas através dos padres: Haroldo Joseph Rahm e Eduardo Doughberty. Nos 
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primeiros anos se espalhou pelo sudeste, sul e só chegou ao norte a partir da década de 

1980. Campinas foi quem realizou o I Congresso Nacional da RCC no Brasil em 1973, 

com 50 líderes. Em 1974 realizou o II Congresso Nacional da RCC no Brasil com a 

presença de várias cidades vizinhas, afirma site da RCC. 

Os grupos de oração no Brasil cresciam muito rápidos, sempre com base na 

oração em línguas e na efusão do Espírito Santo. Assim, como os grupos a RCC 

promovem congressos, palestras e atraindo mais fiéis e padres, como foi o caso do 

padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova. 

Na década de 1980 a RCC se espalha por geral no Brasil. Nessa época, 

também, conseguiu seu espaço na mídia levando notícias para seus fiéis com grande 

poder da comunicação social. No ano de 1980 o padre Eduardo Doughberty funda a 

Associação do Senhor Jesus - ASJ. Mais tarde lança o programa “Anunciamos Jesus” e, 

em 1986 este já atingia 60% do território nacional. Em 1990 a ASJ funda a TV Século 

XXI, com estúdios em SP (site da RCC www.rccbrasil.org.com). 

Em 1974 surge na cidade de Lorena-SP a Canção Nova; em 1980 na cidade 

de Cachoeira Paulista uma rádio e em 1989 a concessão de TV, a TV Canção Nova, 

através da fundação João Paulo II. Essa, portanto, vem sendo a emissora Católica que 

mais cresse no Brasil e na Itália e Portugal (site da RCC www.rccbrasil.org.com). 

A renovação teve grande repercussão no Brasil, de 1990 quando se 

consolidou até os dias atuais. A RCC espalhou-se não só pelos grupos de oração e 

eventos, mas também pelos meios de comunicação de massa que conseguiram e 

conseguem sobreviver por meio da doação de seus fiéis.          

A RCC como já foi dito, tem grande poder sobre a mídia televisiva. Com 

isso ela consegue manipular as pessoas não só no campo religioso, como no político etc. 

A Canção Nova tem muito poder sobre aquelas pessoas que visita as instalações em 

Cachoeira Paulista ou pelo próprio televisor. Com construção de prédios novos, venda 

de palestras em DVD e outros materiais de divulgação com preços altos. 

A RCC tem uma organização de comunicação direta do Vaticano que se 

espalha por todas as dioceses e paróquias do mundo inteiro. Sendo difundida pelo 

trabalho de seus coordenadores nos grupos de oração. Esses grupos de oração da RCC 

trazem um tipo diferente de rezar, como já foi dito na oração em línguas, com curas, 
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choros, gritos e olhos serrados. Essas características marcantes da RCC têm dividido 

muito a opinião do clero.  

Essas práticas de rezas provocam questionamentos no próprio clero e em 

muitos fiéis. Pois não se sabe o que está se dizendo na oração em línguas e com muito 

apelo emocional nas pregações. Em uma das cartas de São Paulo aos Coríntios 14, 2: 

Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, 

pois ele em espírito, diz coisas incompreensíveis. No entanto, questiona-se que as 

orações sejam feitas de forma clara em que todos entendam o que se ta dizendo.  

A RCC vem tendo formas de ações muito parecidas com as atitudes das 

Igrejas Evangélicas Pentecostais. É como se fosse um grupo pentecostal dentro da Igreja 

Católica, que se difere das outras pastorais. Essa tendência tem feito com que esse grupo 

se torne cada vez mais fechado dentro da própria Igreja Católica. Podemos, portanto, 

perceber que a RCC vem tendo uma aceitação em parte do clero e com aproximação de 

jovens e senhoras. Boa parte dos Católicos hoje participa de encontros, eventos e 

reuniões da RCC. 

 

3.3.1 Estratégias usadas pela RCC 

Kater Filho, em entrevista, afirma que a RCC usa de comunicação e muito 

espaço da mídia para propagar sua doutrina, na realização de seus encontros, cenáculos 

e programação diária na mídia. Essa iniciativa da RCC para Kater é louvável, mas tem 

que haver certo equilíbrio, pois está levando o nome da Igreja Católica.  Para Kater os 

lideres da RCC agem de forma agressiva, chegando a chocar as pessoas por causa da 

sua doutrina. 

A RCC atualmente dispõe de emissoras de televisão, rádios e impressos 

para sua propagação. Como já foi citado, a Canção Nova, Século XXI e Rede Vida são 

instrumentos utilizados pela RCC seguidos, ainda, de rádio e impressos. Com todas 

essas ferramentas midiáticas a RCC consegue atingir um público bastante expressivo. 

As missas organizadas pela Renovação são bem diferentes, mas não deixa 

de lado o verdadeiro sentido da missa. Essas são realizadas com muitas músicas, 
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orações em línguas, louvores, recepção das pessoas e adoração, com olhos fechados, 

choros, gritos que, como já afirmamos, são características marcantes da RCC.     

Kater chega a afirmar que:  

Eu acho que o caminho é o da renovação seja a meu ver como 
pregador... Assim, a RCC seria o melhor caminho dentro da Igreja 
Católica, e ainda afirma: A linha da renovação seja uma linha mais 
acessível, porque ela fala ao coração. Como já foi falado sobre a RCC 
anteriormente tem seu lado positivo e negativo (KATER FILHO). 

 

Assim, vimos que a RCC seria vista como uma linha mais aberta para 

engajamento dentro da Igreja Católica de novos fiéis, pois como Kater disse fala ao 

coração. Na espiritualidade da Renovação, na fala de seus pregadores, missionários se 

trabalha muito com a força da oração, essa oração, que como eles afirmam, tem poder 

de curar e libertar.    

Kater esteve por muito tempo à frente do programa “Louvemos o Senhor” 

da TV Século XXI, que não deixava que seus convidados falassem em línguas, pois são 

poucos católicos carismáticos e muitos que não são carismáticos. Essa opinião dele 

pode ser vista como muito correta para o programa, pois a oração em línguas não é 

conhecida e praticada por todas as pessoas. Portanto a finalidade do programa estava 

para levar à boa notícia para catequizar o povo através da televisão. 

Outra forma usada pela RCC para atrair, principalmente jovens, é por meio 

da música. Isso vem sendo feito com a compra de instrumentos, cursos de música e 

grandes festivais da música católica em nível paroquial, regional e nacional. A 

catequese também é outra forma de atrair crianças e jovens, apesar das paróquias terem 

poucos recursos materiais, mas os catequistas da RCC são mais capacitados e 

dinâmicos.  

O ouvir vem sendo uma prática dos grupos de oração da RCC que escutam 

mais as pessoas que se engajam nessa linha. Esse é um dos pontos mais importantes da 

Igreja. Saber escutar, o que as pessoas estão sentindo, é um dos pontos essenciais, pois 

isso facilita a comunicação com o grupo e o padre, bem como da sociedade com a 

própria Igreja.   

Para a RCC, que a cada dia vêm crescendo o número de adeptos, além das 

emissoras de TV, Rádio e impressos as redes sociais é uma força de grande importância 
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para a evangelização da boa nova, afirma Kater. As Redes Sociais tem crescido muito, 

pois é uma ferramenta barata e a maioria dos jovens gosta e sabe usar. O mundo está 

informatizado e a Igreja Católica tem que usar desses recursos da internet, para atrair e 

conquistar seus fiéis.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa não pretende ser um trabalho científico pronto e acabado, 

mas, uma construção literária, que, além das informações poderá servir para ser 

questionado, refletido... Portanto, todo e qualquer texto produzido traz por si a 

oportunidade de ser modificado pelo leitor. Essa relação escritor – leitor é compreensiva 

e ao mesmo tempo complexa, pois cada um tem o seu olhar crítico sobre aquilo que ler. 

E este trabalho como qualquer outro poderá ser lido e compreendido assim como o fiz, 

ou poderá ser visto criticamente com um olhar de quem sabe ver o que está escrito e 

fazer leituras que vão além. 

Sua finalidade é apresentar o que é marketing e sua influência na Igreja 

católica dentro das duas linhas de pensamentos, as CEBs – Comunidades Eclesiais de 

Base e a RCC - Renovação Carismática Católica, ambas reconhecidas pelo Vaticano. A 

pesquisa feita através da metodologia da pesquisa qualitativa. Apresenta teorias de 

autores famosos neste assunto como: Kotler, Las Casas, Kater, e Souza. Além destes, 

uma entrevista feita ao Antônio Miguel Kater Filho e Professor Doutor Francisco de 

Aquino Júnior. Que deu suporte para analisar com mais perspicácia a temática em 

estudo. 

O marketing é um instrumento usado tanto pelas as empresas que visam um 

lucro material, quanto pelas instituições, movimentos que visam lucros no sentido de 

adesão às suas ideias. Neste segundo pensamento está o foco da pesquisa realizada. Pois 

as Igrejas se constituem como instituições que não visa fins lucrativos.  

A Igreja católica, nas suas duas linhas apresentadas, tem suas estratégicas de 

marketing, com a finalidade de atrair e manter os fiéis, não só na linha de evangelização 

espiritual, mas também na fé encarnada na realidade. O marketing na Igreja não é uma 

ação dos tempos modernos, seu uso se dá desde o nascimento da Igreja: com o uso das 

torres altas servindo de outdoor das Igrejas, assim como os sinos e forte imagem da cruz 

e outros mais.  

Com o avanço tecnológico que a sociedade vem implementando atualmente, 

no campo de novas formas de propagar seus produtos, provoca mudanças em toda e 

qualquer instituição que pretenda crescer na busca dos seus objetivos. Assim, a Igreja 
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tem se apropriado de várias formas de atrair seus fiéis. Na minha compreensão umas são 

utilizadas de formas positivamente bem e outras não. 

No que se refere á música; canais de televisão; programas de rádio; as 

mudanças após o Concílio Vaticano II com um maior engajamento dos leigos nas 

pastorais; celebrações participativas e animadas; igrejas mais próximas do povo; 

campanhas publicitarias nos meios de comunicação sociais; o papado de saudoso João 

Paulo II com a contribuição inaugurando o site do Vaticano para mundo; uma 

linguagem esclarecedora nas homilias são necessárias. Pois à medida que a sociedade 

avança a Igreja precisa caminhar acompanhando seu desenvolvimento. Contanto que, 

para isto, não perca de vista sua prática evangelizadora, que se baseia fundamentalmente 

na “ação preferencial pelos pobres”, a justiça e a paz.  

Por outro lado questiono o trabalho de alguns padres cantores que deixam 

por muitas vezes de lado o sacerdócio tornando-se um artista, que saem dos altares aos 

palcos, mas por outro lado, estão utilizando de ferramentas de marketing para atrair 

novos fiéis; a linguagem usada nas músicas carismáticas onde prevalece o “eu” em vez 

do “nós”; a pregação feita pelos lideres da linha carismática, com choros, gritos, vozes 

dos anjos que em vez de conscientizar para um engajamento social, aliena os fiéis; o 

apelo emocional para a venda produtos religiosos; e o uso da internet em si quando se 

limita somente aos próprios interesses.    

Na elaboração do projeto de pesquisa, tinha o objetivo de analisar as 

estratégicas de marketing usadas pela Igreja católica, no decorrer do estudo fui 

identificando que dentro da Igreja católica existem estratégias de marketing 

diferenciadas dependendo do olhar e da filosofia de cada linha. Isto levou - me ao 

interesse de aprofundar mais sobre as CEBs e a RCC. Convivo em meio a estas duas 

linhas de ação e vejo diferentes modos de agir, embora todas elas tenham a mesma 

finalidade de propagar os ensinamentos da Igreja, de adquirir mais fiéis e de 

conscientizar esses fiéis de que o Reino definitivo é o reino de Deus. 

As CEBs e a RCC tem como ação comum, trazer as pessoas para a Igreja. 

Seja na forma de uma oração, animação missionária, o sentindo da eucaristia. Mas se 

distanciam um pouco quando nas CEBs o trabalho parte da realidade vivida pelo povo 

daquele determinado lugar e iluminado pela palavra de Deus, reza-se e unidos buscam 

solução para os seus problemas. Enquanto na RCC parte da oração ao Espírito Santo, 
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para que der força para superar as dificuldades encontradas e a partir daí é que surgem 

algumas ações mais concretas.  

A intenção desse paralelo apresentado não é analisar para julgar quem é 

melhor ou pior, mas contribuir com alguns esclarecimentos sobre cada uma, para que o 

leitor ou leitora possa tirar suas próprias conclusões. 

Quanto ao uso de marketing na Igreja católica, sejam as CEBs, ou seja, a 

RCC vejo a necessidade de renovar com as novas tecnologias sem perder os princípios e 

diretrizes de ser Igreja.   

Finalizando, gostaria de expressar que, o crescimento da sociedade acontece 

através das novas teorias que vão sendo construídas. A pesquisa teórica e ou prática é 

um patrimônio indispensável à humanidade. Graças a tantas descobertas, a tantos 

conhecimentos sistematizados, as experiências de lutas e conquistas registradas é que 

podemos ainda ter esperanças num mundo mais equilibrado e justo. 
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