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RESUMO 

O presente trabalho é constituído por uma pesquisa que busca apresentar em 

um vídeo institucional a importância da televisão como instrumento de evangelização 

na cidade de Mossoró. A princípio pesquisou-se sobre pessoas que utilizam a 

televisão para as práticas religiosa, como:  acompanhar missas, reza do terço e 

outras devoções. Também entrevistou-se autoridades da igreja local responsável 

pela Catequese e aqueles que já realizam alguns trabalhos nas TVs locais. O 

programa é do gênero institucional pelo fato deste formato apresentar uma 

linguagem dinâmica e de fácil compreensão. Ao associar-se o conteúdo pesquisado 

ao gênero adotado acredita-se na elaboração de um trabalho que sirva de base para 

outros tantos que aprofundarão ainda mais o conhecimento acerca do uso da 

televisão como instrumento de catequese na Diocese de Mossoró. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Documento de Puebla, “A comunicação como processo social, 

vital para convivência, nasce com o próprio homem e foi potenciada modernamente 

através de grandes organizações e poderosas tecnologias” (CONSELHO 

EPISCOPAL LATINO AMERICANO, 1987, p.300).  

Na sociedade moderna os meios de comunicação são, para muitos, o 

principal instrumento de informação e formação. Estes estão inseridos em nossa 

realidade de tal forma que é impossível pensar numa sociedade, em seus mais 

diversos segmentos, sem o uso dos meios de comunicação. 

Ao longo da história a igreja católica utiliza-se de diferentes meios para o 

anúncio do Evangelho. Da tradição oral, presente nos primórdios da evangelização, 

aos avançados meios de comunicação do tempo atual, a Igreja sempre cumpriu com 

sua missão de educação na fé.  O uso da comunicação, mais precisamente da 

televisão como instrumento de catequese nos últimos anos, vem se consolidando 

como uma forma de evangelização capaz de chegar até aqueles que por motivos 

diversos - doenças, dificuldade de transporte, violência, etc.- não frequentam mais à 

igreja.  

Uma reflexão teológica sobre a comunicação nos mostra que a missão da 

Igreja só se realiza com a Comunicação, ou seja, para cumprir com sua missão 

evangelizadora, a Igreja precisa comunicar aos homens tudo o que ela recebeu de 

Cristo. Neste sentido é possível afirmar que nenhum processo ou sistema 

comunicativo é indiferente ao cristão e à Igreja e, ainda, a evangelização é 

comunicação da Boa Nova. 

Como a cada dia cresce o número de fiéis que utilizam programas de 

televisão produzidos nos grandes centros (TV Canção Nova, Rede Vida e Rede 

Século 21) como prática religiosa, este trabalho busca refletir sobre os meios de 

comunicação, em especial sobre a televisão, como um instrumento de Catequese na 

cidade de Mossoró, onde atualmente os espaços que a diocese dispõe nos canais 

de televisão locais não são bem aproveitados para a divulgação do evangelho.  

A televisão foi escolhida como objeto de estudo por ser um dos meios de 

comunicação inventados pelo homem que produziu mudanças profundas e rápidas 

na sociedade, com entrada franca nas casas e capaz de atrair a atenção de um 
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público enorme. Outro motivo da escolha da televisão para discutir a catequese 

através dos meios de comunicação é que ela possibilita a chegada, em um curto 

espaço de tempo e utilizando diversas linguagens, de um número maior de 

conteúdos necessários para o processo permanente de formação da fé dos cristãos 

e, ainda, o fato da existência de duas emissoras com programação local na cidade. 
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2.JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Documento 84 da CNBB - Diretório Nacional da Catequese, a 

finalidade da catequese é aprofundar e amadurecer a fé, educando o convertido 

para que se incorpore à comunidade cristã (CNBB, 2007).  Já no documento 

Catequese Renovada (CR), Catequese trata-se de uma ação realizada pela Igreja, 

um projeto assumido pela comunidade, como um processo de educação 

comunitária, permanente, progressiva, ordenada, orgânica e sistemática da fé 

(CNBB, 2002). Trata-se, pois, de uma missão que exige esforços e superação de 

dificuldades.  

Nos últimos tempos percebe-se a redução dos números de fiéis nas 

celebrações realizadas pela Igreja católica. E, neste sentido, os fatores aqui 

elencados aparecem como circunstâncias que afastam o fiel católico da prática 

religiosa na igreja.  Em pesquisa preliminar detectamos os seguintes fatores: 

impossibilidade por motivo de idade, doença, aumento da violência, dificuldade de 

transporte, e falta de tempo. 

A ideia de explorar o referido tema em um audiovisual partiu do anseio de 

trabalhar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O vídeo por ser 

um meio bastante difundido e de fácil acesso a todas as classes sociais, logo se 

apresentou como o principal meio a ser utilizado. Fatores como os recursos da 

audição e visão também contribuíram para a escolha dessa mídia, bem como a 

facilidade de acesso reprodução de distribuição, podendo o mesmo ser apresentado 

e refletido em diversos grupos e organização da Igreja. Outros meios poderiam não 

ter o mesmo resultado almejado em nosso projeto.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A tecnologia comunicacional e a religião 

Com a globalização e o advento da televisão e Internet, as pequenas cidades 

estão incorporando costumes e valores antes vistos somente nas grandes 

metrópoles, trazendo consigo crescimento, desenvolvimento e mudanças no 

comportamento religioso de suas populações. 

Neste novo mundo globalizado é possível observar a redução do número de 

fiéis católicos e sua participação nas atividades da Igreja, assim como o isolamento 

do cidadão em relação ao seu convivo social, familiar e religioso.  Este isolamento 

favorece o surgimento de uma geração marcada por práticas religiosas individuais. 

O crescimento vertical das cidades tem dificultado o acesso dos Agentes de 

Evangelização a uma parcela significativa de fiéis, protegidos por grandes aparatos 

de segurança (cerca elétrica, circuito interno de TV, vigilância 24 horas, dentre 

outros). 

Com o crescente aumento da violência as pessoas vêm se tornando 

prisioneiras em suas residências, criando um estado de medo, que tem levado 

muitos a optar por uma prática religiosa a partir dos programas disponíveis nos mais 

variados canais de televisão.  

Diante desta realidade a Igreja sente-se cada vez desafiada a cumprir com 

sua missão evangelizadora e, para isto, tem nos apresentado diversos documentos 

tratando dos meios de comunicações, sua importância e, de forma muito especial, 

do papel da Igreja frente a estes meios. Para a Igreja  

“O primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, 
que está a unificar a humanidade, transformando-a – como se costuma dizer 
– na ‘Aldeia global’. Os meios de comunicação social alcançam tamanha 
importância que são para muitos o principal instrumento de informação e 
formação, de guia e inspiração dos comportamentos individuais, familiares e 
sociais” (JOÃO PAULO II, 1990, p. 285). 

Esta realidade desperta para o estudo da prática religiosa dos católicos 

através dos programas de televisão na diocese de Mossoró e a importância desta 

mídia como meio eficaz para a catequese, uma vez que os programas religiosos 

possibilitam chegar a um maior número de cristãos os conteúdos necessários para o 

processo permanente de formação na fé. Através da televisão a igreja pode utilizar 

novas linguagens para se fazer presente na vida dos seus fiéis mesmo à distância. 
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Com a utilização da televisão como meio propagador da palavra de Deus, 

uma nova Igreja é criada, universal e virtual, onde os templos são os próprios lares, 

e os aparelhos de televisão os púlpitos. A televisão torna-se então um importante 

meio de evangelização e catequese, no qual permite que o indivíduo encontre no 

cultivo do sagrado e do religioso seus fundamentos, sua identidade e a resposta de 

alguns questionamentos dos quais não podem ser comprovados cientificamente. 

Os programas de televisão permitem a igreja expandir o poder e a  influência  

da evangelização. Não se trata de dirigir uma comunicação à sociedade, segundo o 

modelo de transmissão, mas uma comunicação a partir e entre os mundos sociais, 

seguindo um modelo de participação, colaboração, intercâmbio e diálogo. Nestes a 

mensagem religiosa é adaptada às exigências midiáticas para que tenha eficácia e 

atinja as pessoas diretamente em seus sentimentos.  

 

3.2 Igreja e Comunicação 

 

Nos primórdios da Igreja percebeu-se que o conceito de comunicação estava 

centrado na comunidade. Esta, composta pelos primeiros fiéis cristãos, era por si só 

um instrumento de comunicação. A comunidade acreditava que, através do 

testemunho de fraternidade entre seus membros, a fé poderia espalhar-se 

amplamente a outros, neste sentido a comunidade cristã era um meio de difusão da 

fé.  

Para Díaz (1997), a comunicação resulta uma representação do mundo 

exposta a uma aceitação ou a uma rejeição, capaz de expor um acontecimento 

material, uma objetivação inteligível de um significado que expressa uma intenção e 

busca uma relação mediante uma manifestação concreta. 

Em seu livro “Igreja: carisma e poder”, o teólogo Leonardo Boff nos fala que 

no início da Igreja vivia-se um modelo de comunidade mais fraterno, circular e 

participado por todos.  

No entanto, com a expansão do cristianismo este modelo de comunidade 

passa por transformação, sendo adotado um modelo baseado na ordem hierárquica 

de funções, que segundo Inácio de Antioquia, funcionava em torno do bispo, 

presbítero e diácono. Esta comunidade hierarquizada influenciou no processo de 

comunicação na Igreja, passando este a ser orientado, por documentos cuja 
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finalidade era ditar normas a imperadores, reis, bispos e fiéis, a fim de orientá-los 

sobre como se posicionar diante de escritos, livros e teatros. 

Somente depois da introdução da imprensa é que a Igreja volta-se para os 

meios de comunicação impresso. Através do documento Inter multíplices de 1487, a 

Igreja define seu pensamento sobre os meios de comunicação escritos e como 

abordá-los. Neste documento estava a preocupação da Igreja com a vida espiritual 

do católico e via no advento da imprensa uma nova tecnologia que poderia ameaçar 

o controle eclesiástico da produção cultural de seu tempo (PUNTEL, 2011). 

Até o final do século XIX o comportamento da Igreja diante da comunicação 

tinha como base os princípios morais e atitudes defensivas. A partir do pontificado 

do Papa Leão XIII (1878 – 1903), o papa da encíclica Rerum Novarum, primeiro 

documento de doutrina social da igreja, esta realidade passa por profunda 

transformação, a igreja abre-se para a comunicação. É neste papado, que surge a 

ideia da “boa imprensa” como forma de anular o que se chamava de “má imprensa”, 

uma vez que até aquela data, os livros considerados abusivos e nocivos à fé à 

doutrina eram condenados.  

Em 1879 Leão XIII concede a primeira entrevista coletiva de um papa, que foi 

realizada em latim. Constava de perguntas dos jornalistas, resumia-se apena num 

discurso do papa, iniciando assim a proclamação da fé através dos meios ao seu 

dispor. Desta forma a igreja passou a fazer uso dos meios de comunicação e a 

utilizá-los para difundir a boa mensagem (SPOLETINI, apud PUNTEL, 2005). 

A partir do Concílio Vaticano II, com o documento Inter mirífica, de 04 de 

dezembro de 1966, a Igreja assegura a obrigação e o direito de utilizar os meios de 

comunicação social. Esse documento também apresenta a primeira orientação para 

o clero e para os leigos sobre o emprego dos meios de comunicação social.  

A Igreja Católica, tendo sido constituída por Cristo Nosso Senhor, a fim de 
levar a salvação a todos os homens e, por isso, impelida pela necessidade de 
evangelizar, considera como sua obrigação pregar a mensagem da salvação, 
também com os recursos dos instrumentos de comunicação social, e ensinar 
aos homens seu correto uso. Portanto, pertence à Igreja, o direito natural de 
empregar e possuir toda a sorte desses instrumentos, enquanto necessários 
e úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas (IM 3). 

No documento elaborado no Vaticano II são classificados como instrumento 

de comunicação social a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e outros meios 
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semelhantes (IM 1).  Nos dias atuais a Igreja reconhece que a evangelização não 

pode abstrair dos meios de comunicação e da cultura que deles está nascendo.  

Neste momento da história o universo da comunicação vem passando por 

profundas transformações diante de novidades técnicas.  O avanço tecnológico e o 

processo evolutivo da comunicação constituem num fenômeno que para muitos 

estudiosos chega a ser definida como cultura.  A comunicação não é mais um 

conjunto de meios (imprensa, cinema, rádio, televisão etc.), mas uma cultura – 

entenda-se cultura midiática - que influi e na qual se move cada aspecto da vida 

individual e social e, neste universo, encontram-se também os interlocutores da 

catequese. 

Para Pessinatti (1997), a comunicação com o mundo e com a sociedade, e 

não apenas a utilização dos meios, é a grande finalidade de uma religião. Para o 

autor a história de uma religião, em especial o cristianismo, poderia ser dividida em 

dois capítulos: a comunicabilidade e a incomunicabilidade com o mundo. 

Em sua mensagem para o 44º Dia mundial das Comunicações o Papa Bento 

XVI afirma que os meios de comunicação juntamente com o mundo digital, oferecem 

ao sacerdote novas possibilidades para exercer o seu serviço à Palavra e da 

Palavra.   

Desta forma entende-se que a Igreja reconhece que os meios de 

comunicação social podem ser fatores de comunhão e contribuem para a integração 

entre as pessoas.  E que em seu processo de formação permanente da fé é preciso 

estimular novas expressões renovadas e comunicativas como a linguagem sensorial 

e midiática. 

Um fato importante a ser observado nesta relação da Igreja com a 

comunicação e o uso dos meios de comunicação como instrumento para formação é 

que muitas vezes eles são veículos de propaganda do materialismo e do 

consumismo reinantes, gerando falsas expectativas e o desejo competitivo. Na Carta 

Encíclica Redemptoris missio de 1990, João Paulo II ao falar dos meios de 

comunicação, afirma que: 

“Não é suficiente usá-lo para difundir a mensagem cristã e o Magistério da 
Igreja, mas é necessário integrar a mensagem nessa nova cultura, criada 
pelas modernas comunicações, como linguagens, novas técnicas, novas 
atitudes psicológicas”.  
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Para Arlindo Pereira Dias a presença das igrejas nos meios de comunicação 

se dá como convicção de que através deles é possível levar a mensagem do 

Evangelho as grandes massas. 

 

3.3 A televisão e conteúdos religiosos 

 

De acordo com Paulo Ferreira (2012), historicamente, a Igreja Católica 

sempre teve muita dificuldade em lidar com os novos veículos de comunicação, no 

entanto as mudanças do mundo contemporâneo, principalmente no campo da 

comunicação, obrigaram, pois, a Igreja a refletir sobre sua relação com a sociedade 

e as novas tecnologias, dentre elas a televisão.   

Sendo a televisão um dos meios inventados pelo homem e responsável por 

profundas e rápidas mudanças na sociedade e tendo a mesma o poder de 

influenciar a vida política, social, cultural e econômica em uma sociedade, o uso 

deste meio de comunicação pela Igreja para propagação do discurso católico tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos.  Para Machado (1988, p.8):  

“A televisão penetrou tão profundamente na vida política das nações, 
especularizou de tal forma o corpo social, que nada mais lhe pode ser 
exterior, pois tudo o que acontece de alguma forma pressupõe a sua 
mediação, acontece, portanto para a tevê. Não se diz mais que a televisão 
“fala” das coisas que acontecem; agora ela “fala” exatamente das coisas que 
acontecem nela”. 

Na Instrução Pastoral – Communio et progressio sobre os meios de 

comunicação social, encontramos a afirmativa de que a televisão, além de dar aos 

homens um novo processo de comunicar entre si, inaugura um novo estilo de vida.  

A televisão proporciona aos seus telespectadores distração, cultura e notícia 

e tem a força de influenciar o homem moderno. Para Fischer (2006) a TV opera 

como uma espécie de processador daquilo que ocorre no tecido social, de forma que 

“tudo” deve passar por ela, “tudo” deve ser narrado, mostrado, significado por ela. 

Segundo Arlindo Pereira Dias, ao longo dos últimos trinta anos, a igreja 

eletrônica avançou enormemente na conquista de espaços na televisão brasileira. A 

Igreja Católica, após longo marasmo, conscientizou-se da necessidade de utilizar os 

espaços dos grandes meios para veicular sua mensagem. 

Na opinião de alguns especialistas em comunicação social, as religiões 

iniciaram sua participação na televisão e no rádio com a finalidade específica de 
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passar ao povo brasileiro a sua espiritualidade. Contudo, com o passar do tempo, 

encantados com o mundo da comunicação e seus benefícios, acabaram por 

concentrar suas preocupações na audiência e no número de adeptos cativados 

através das ondas das emissoras de rádio e de televisão (BUDKE, 2005). 

A decisão de refletir sobre a catequese nos meios de comunicação através de 

um programa de televisão, parte do entendimento de que a televisão é um lugar 

privilegiado de aprendizagem e que, diante da existência de emissoras locais 

representa um campo a ser explorado pela Igreja Católica.  

Tradicionalmente a família e a escola são reconhecidas como os lugares de 

educação, no entanto podemos perceber que nos últimos tempos a televisão vem 

assumindo também este papel, pois já não se limita oferecer apenas lazer, 

informação e entretenimento, mas estes conteúdos são parte da experiência de 

formação oferecida pela televisão. Para Kellison (2007): 

O conteúdo transmitido pela TV e pelo vídeo é a verdadeira síntese da 
criatividade e da tecnologia, alem de ser o melhor meio para se divulgar uma 
idéia.  [...] é um som familiar de fundo, um antídoto contra a solidão. Podemos 
nos divertir, discutir ou rir com ela, como se realmente fosse um membro da 
família.  

Uma vez que a televisão está tão presente no cotidiano das pessoas, 

acredita-se que os programas religiosos, adaptados à televisão, criam novas 

relações entre os cristãos e um enriquecimento da vida religiosa.  Desta forma 

contribuem para a educação cristã. 

As redes católicas de televisão têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos. Tal fato tem possibilitado a retomada da influência pública da Igreja 

Católica na mídia brasileira que há alguns anos se submete a hegemonia 

protestante. Mesmo com um forte cunho catequético e buscando seguir os tramites 

da Igreja Católica oficial, observa-se considerável distinção na forma de inserção 

midiática e na configuração da grade de programação entre as TV’s católicas 

(OLIVEIRA, 2012). Segundo Braga (2004), a TV Canção Nova, juntamente com a 

Rede Vida e a TV Século 21, são os principais expoentes da inserção da Igreja 

Católica na mídia televisiva.  

A Rede Vida foi inaugurada no dia 1º de maio de 1995, como o primeiro canal 

católico brasileiro de concessão comercial, fundada pelo jornalista João Monteiro de 

Barros Filho. Teve o apoio institucional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
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(CNBB) e, financeiro das dioceses do Brasil. É mantida por publicidade e não 

subsidiada por doações. Sua relação com o telespectador católico se dá em virtude 

da ligação da emissora com as dioceses e da devoção ao Divino Pai Eterno. 

Figura 1: Foto transmissão de celebração na Rede Vida 

Fonte: Site Página da Vida. Hoje Disponível em <http://apaginadavida.blogspot.com.br> Acesso em 
ago.2013 

 

A TV Canção Nova que pertence ao Sistema Canção Nova de Comunicação, 

começou a operar em 1989, retransmitindo a TVE do Rio de Janeiro e, hoje, conta 

com mais de seis geradoras de televisão e 350 retransmissoras. A emissora, apesar 

de ser comercial, é mantida por doações dos telespectadores e da constante venda 

de produtos e serviços.  

 

 

 

 

 

http://apaginadavida.blogspot.com.br/
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Figura 2: Transmissão da TV Canção Nova 

 

Fonte: Site Brasildtv. Hoje Disponível em < http://brasildtv.blogspot.com.br> Acesso em ago.2013 
 

Na TV Canção Nova sua programação volta-se para o envolvimento direto do 

fiel, que vai desde compra de produtos oferecidos com a marca da emissora até o 

trabalho de militância  nas arrecadações e nos acampamentos. 

Já a TV Século 21 nasceu como uma produtora de conteúdos católicos e foi 

inaugurada como televisão no dia 11 de junho de 1999, com uma concessão 

educativa. É mantida financeiramente pela Associação do Senhor Jesus. Segue a 

linha do Pentecostalismo católico da renovação carismática. Sua relação com os 

telespectadores se dá através dos objetos religiosos. (SOUZA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

http://apaginadavida.blogspot.com.br/
http://brasildtv.blogspot.com.br/
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Figura 3: Bastidores do programa Noite Carismática. 

Fonte: Site Rs21. Hoje Disponível em < https://www.rs21.com.br> Acesso em ago.2013 

 

Para Gasparetto (2011):  

“Os conteúdos das TVS Rede Vida, Século 21, privilegiam o discurso linear, 
lógico, racional, característico das mídias escritas. Já a TV Canção Nova a 
forma é bem mais importante que o conteúdo para produzir o engajamento 

dos fiéis na comunidade de pertencimento”. 

Para Braga (2005), com o uso da televisão, o lugar da experiência religiosa 

deixa de se restringir apenas a espaços e tempos específicos (igreja, capela, grupo 

de oração, missa, etc.) e passa a ocorrer em situações aparentemente comuns do 

cotidiano, de tal maneira que práticas que antes não eram relacionadas a 

experiências religiosas passam a serem vistas e vivenciadas como tal. 

Outro fator a considerar-se é que os programas religiosos são importantes 

para doentes e pessoas idosas, que não podem participar diretamente na vida 

litúrgica no espaço tradicional da igreja. Ainda em nosso entendimento, programas 

religiosos, como noticiários, comentários e debates dão um válido contributo à 

instrução e ao diálogo. 

 

3.4  A TV como instrumento de evangelização em Mossoró 

 

No início da década de 1990 a Igreja Católica em Mossoró iniciou o processo 

de evangelização com o uso da televisão através da Rede Vida. As primeiras 

experiências consistiam na retransmissão da programação nacional para a cidade e 

região em canal aberto, uma vez que até aquela data, a captação do sinal da 

http://apaginadavida.blogspot.com.br/
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emissora só era possível através de antenas parabólicas. A iniciativa foi do 

Monsenhor Américo Vespúcio Simonetti, que através de campanha entre os fiéis 

conseguiu recursos para a instalação de uma estação retransmissora da Rede Vida 

na cidade.  

No ano de 2001, a diocese realizou a primeira transmissão ao vivo para todo 

o Brasil da Festa de Santa Luzia e passou a participar do telejornal JCTV da 

emissora, através de um correspondente, que por telefone, participava com as 

informações da diocese. As participações eram realizadas pelo jornalista Marcos 

Antônio Ferreira. 

  Com a implantação da TV A CABO em Mossoró, a diocese passou a realizar 

os primeiros programas locais, Inicialmente, com a produção da própria emissora e 

apresentação do Pe. Flávio Augusto Forte Melo. O programa consistia em reflexões 

diárias na abertura e encerramento da programação local da emissora.  

A emissora também cedeu espaço em sua grade de programação para 

transmissão da Santa Missa realizada aos domingos, na Catedral de Santa Luzia. A 

missa gravada às 09 horas e transmitida às 11h00 com reprise à noite, no horário 

das 23 horas. 

Segundo Valéria Bulcão no ano de 2007, a emissora também cedeu espaço 

para um programa mensal. Este novo programa, denominado “A LUZ” com produção 

da diocese e apresentado por Pe. Flavio Augusto.  Hoje o programa é semanal e 

conta ainda com apresentação do Pe. Ricardo Rubens e a participação da Jornalista 

Valeria Bulcão, responsável pela produção. 

De acordo com Marcos Antônio do Nascimento coordenador diocesano da 

Pastoral da Comunicação – PASCOM, a diocese passou a atuar na TV Mossoró 

Canal 7, primeira TV aberta da cidade, no dia 16 de agosto de 2009, com a 

transmissão da Santa Missa realizada ao vivo todos os domingos, direto dos 

estúdios da emissora. 

Um fato que chama atenção para a missão evangelizadora na Igreja em 

Mossoró através da televisão, é que os espaços são cedidos a diocese pelas 

emissoras locais. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa pode ser entendida como o caminho do 

pensamento e da prática exercida na abordagem da realidade, articulando 

conteúdos, pensamentos e existência. Quanto à abrangência das concepções 

teóricas da abordagem, a metodologia e a teoria estão intrinsecamente inseparáveis. 

Já enquanto conjunto de técnicas, a metodologia deve utilizar um instrumento capaz 

de nortear os impasses teóricos que constituem o desafio de prática (MINAYO, 

1994). 

Para a realização deste estudo optou-se pelo método de pesquisa qualitativa 

exploratória. A seleção da pesquisa qualitativa se deu por esta focar na 

compreensão e/ou interpretação das ações dos atores sociais, ou seja, o 

pesquisador precisa imergir na realidade estudada para melhor entendê-la e 

interpretá-la (OLIVEIRA; FILGUEIRA, 2004). Já a pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, tendo em vista 

torná-lo mais explícito, ou seja, o aperfeiçoamento de ideias através de entrevistas 

com aqueles que vivenciaram o problema pesquisado (GIL, 1991).  A utilização 

destes métodos tem como finalidade buscar maiores informações sobre o assunto 

em estudo, visando à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos para a 

solução de problemas específicos. 

Para maior aprofundamento do assunto pesquisado, foram utilizadas duas 

técnicas para coleta de informações, a entrevista e o questionário. A entrevista foi 

realizada com algumas autoridades religiosas e conduzidas a partir de um roteiro 

semi-estruturado com perguntas abertas, na qual serviu para abrir a possibilidade de 

descobertas originais, a partir do discurso dos informantes. Já o questionário foi 

aplicado a alguns fieis, com o intuito de levantar dados acerca da experiência da 

prática religiosa, tendo a televisão como suporte. 

 Para a concepção do programa foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

 Pré-Produção: nesta etapa foram feitas as escolhas de possíveis 

personagens, os quais procurou-se listar pessoas que contribuiriam de forma 

satisfatória com o tema proposto, assim como também definidos o formato a 

ser utilizado no audiovisual e a forma de abordagem do tema.  Ouvimos o 

padre Talvacy Chaves de Freitas, jornalista com mestrado em mídias sociais. 
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O padre Talvacy nos falou sobre a Comunicação e a Igreja. A irmã Juliana 

Galeno Veras, Coordenadora da Comissão de Catequese da Diocese de 

Mossoró, que abordou o tema CATEQUESE e a importância dos meios de 

comunicação para a missão evangelizadora na Igreja local. Para falar das 

experiências na produção local de programas de Televisão, conversamos 

com os Coordenadores da Pastoral da Comunicação na diocese, Marcos 

Antonio Nascimento e Rejane Nascimento, responsáveis pela Santa Missa, 

realizada aos domingos pela TV Mossoró e, Valéria Cristina Bulcão, jornalista 

produtora do programa “A LUZ” apresentada pela TCM – canal 10 e, ainda, o 

Padre Ricardo Rubens Fernandes de Carvalhos, apresentador do programa, 

que também discorreu sobre o conceito de evangelização e catequese e das 

dificuldades da catequese em Mossoró e ainda da importância dos Meios de 

Comunicação social, em especial a televisão para a evangelização.  

 Pesquisa de campo, pesquisa documental e bibliográfica. Foram também 

definidos o esboço do roteiro, no qual procurou-se de forma clara mostrar o 

que pretendemos fazer, e o tempo de duração do programa, inicialmente 

estipulado entre 20 à 25 minutos; 

 Produção: entrou-se em contato com os participantes e elaboramos o roteiro 

do programa, o roteiro de gravação, a escolha dos equipamentos a serem 

utilizados nas gravações, além da confecção de documentos e questionários 

necessários para coletas de dados referentes ao trabalho, assim como a 

definição da equipe que iria ajudar nas gravações e entrevistas,  e por fim, 

marcamos as datas para edição do material; 

 Pós-produção: Na etapa final, realizou-se a decupagem do material com a 

finalidade de facilitar o trabalho de edição e finalização do audiovisual. 
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5. RESULTADOS 

 

 Entender a comunicação e sua importância para à evangelização foi um 

grande desafio, uma das maiores dificuldades encontradas foi à abrangência do 

assunto e a pouca experiências da Igreja local com o uso da televisão como 

ferramenta de catequese. Para ajudarmos a entender esse fenômeno a maneira 

mais simples era procurar as pessoas que vivenciam a prática da religião 

relacionada à comunicação e a televisão. 

 Historicamente a importância da comunicação para a igreja católica foi para 

muitos um divisor de águas, onde alguns não perceberam o quanto era importante o 

seu uso para a difusão dos ideais da igreja, como relatado na fala de um dos nossos 

entrevistados, Padre Talvacy, ao relembrar que Lutero foi um dos pioneiros em 

defender o uso da comunicação na evangelização. “Lutero fez da escrita na época o 

que fazemos das mídias sócias; difundindo as suas ideias de forma alargada para 

todo mundo.”  

Na composição do nosso trabalho o recurso de pesquisa foi bastante 

utilizado, sobretudo de documentos da igreja que tratavam do tema abordado. Outro 

recurso explorado foi às conversas com religiosos e fiéis, que atualmente utilizam o 

vídeo como forma de praticar sua religião. Tal prática vem ganhando cada vez mais 

adeptos, que ao se ausentarem dos templos, buscam novas formas de aproximar-se 

de Deus, e vêem a televisão uma forma de manter viva a fé.   

Diante do que foi pesquisado é notado o valor da evangelização utilizando os 

Meios de Comunicação por parte da igreja católica. Tal fato pôde ser observado no 

modo com que muitos fiéis exercitam sua fé. Percebeu-se cada vez mais que as 

pessoas estão mudando o hábito de ir ao templo para acompanhar as celebrações 

por meio das mídias no conforto da sua casa. Se antes as transmissões das 

celebrações só eram possíveis através do rádio, hoje a televisão está cada vez mais 

presente, oferecendo uma recepção mais dinâmica. Toda esta dinamicidade faz 

destes, os meios que a igreja pode explorar de forma veemente, aumentando ainda 

mais a propagação da palavra de Deus.   

No que se refere à produção local de programas religiosos de cunho 

evangelizador/catequético, foi comum entre os entrevistados o reconhecimento de 

sua importância uma vez que a abordagem da realidade local, chamada na igreja 
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como enculturação, favorece a participação e o envolvimento dos fiéis de forma mais 

plena e ativa na vida de sua comunidade.  

Para a Irmã Juliana, coordenadora da Catequese na diocese de Mossoró, 

“muitas pessoas, aqui na nossa diocese, tem como catequista o padre que está na 

Televisão – Rede Vida, TV Canção Nova - e por fazermos parte de uma igreja 

universal, estes padres conseguem evangelizar, mas seria importante uma 

programação local, pois a realidade do sul e sudeste é diferente da nossa realidade”. 

Figura 4: Foto Irmã Juliana, coordenadora da Catequese na diocese de Mossoró. 

Fonte: Fernando Leite 

No entendimento do Padre Talvacy, evangelização sem inculturação não é 

evangelização. “Se agente não interpreta o evangelho a luz da minha realidade, da 

minha comunidade, da minha rua, do meu bairro, da minha casa, pode ate ficar 

alguma coisa porque evangelho é evangelho, mas a não é a evangelização”.  E 

acrescenta que seria interessante pensar numa evangelização que pudesse 

interpretar os desafios da Igreja local. E afirma que ainda temos uma carência muito 

grande de atualização do evangelho no nosso contexto através dos meios de 

comunicação.  
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Figura 5: Foto Padre Talvacy 

Fonte: Fernando Leite 

 É importante ressaltar que a realização de projetos, como o exposto neste 

trabalho, é possível de ser realizado sem grandes custos. A falta de profissionais e 

equipamentos especializados não impede a produção, por exemplo, de um bom 

programa. 

 Optamos em fazer um trabalho sem muitos recursos técnicos na edição, para 

mostrar que é possível a realização de um programa local, tratando da realidade 

mossoroense, a serviço da evangelização, sem uma grande equipe de produção. 

Isso ficou evidente com a realização de todas as etapas do trabalho, desde a 

elaboração do roteiro até a edição final. Todo esse trabalho foi realizado pelos 

próprios membros do grupo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar a importância da televisão como instrumento de evangelização na 

cidade de Mossoró foi um grande desafio, principalmente por ser um tema pouco 

trabalhado. A falta de material para servir de referência foi um dos fatores que 

dificultou a nossa pesquisa.  Buscar documentos da igreja católica que abordassem 

o assunto foi à primeira providência a ser tomada. As entrevistas também garantiram 

uma boa coleta de informações para este trabalho. 

 O levantamento histórico de como a igreja usou a comunicação ao longo do 

tempo nos fez pensar em uma forma atual de mostrar os desafios que ela encontra 

hoje no propósito de evangelizar. Muros altos e condomínios fechados são apenas 

alguns dos obstáculos enfrentados pelos agentes da pastoral de visitação quando 

saem para anunciar o evangelho. A preocupação diante de tal quadro era como 

chegar até aqueles que se fecham dentro dessas comunidades? Diante dos meios 

de comunicação existentes, optou-se pelo uso da televisão e a internet que seriam 

os meios mais objetivos de chegar até essas pessoas. Detemo-nos a falar da 

televisão por ser ela o nosso objeto de estudo, também por ser um meio bastante 

difundido entre as diversas classes sociais e que pode facilmente atingir um grande 

número de pessoas ao mesmo tempo.  

 Historicamente, era senso comum de que a relação entre a igreja e a 

comunicação social poderia ser melhorada, mas, isso pode ser mudado com a igreja 

percebendo o quando ela pode aproveitar os espaços que as mídias, mais 

precisamente a televisão, lhe disponibiliza para transmissões de celebrações ou 

para programas que possam de alguma forma levar uma palavra de conforto, uma 

mensagem para aquelas pessoas impossibilitadas de chegarem até o templo, como 

é o caso dos adoentados e idosos.  

Em função de não serem realizadas muitas entradas ao vivo durante as 

missas e festividades da igreja católica, cabe aqui sugerir-se o uso da tecnologia 

para dispensar a compra de uma grande quantidade de equipamentos 

transmissores. Uma tendência que pode vir a ajudar nas transmissões das 

celebrações são as transmissões em Streaming (Fluxo de Mídia) onde podemos 

transmitir via internet para todo o mundo as missas ou outro evento qualquer usando 

câmeras ou web cams, o que já é feito na cidade de Mossoró, na paróquia de São 
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João Batista, onde eles usam o sistema de vigilância da paróquia para transmitirem 

as celebrações via internet. Essa pode ser mais uma forma de transmissão que está 

chegando para auxiliar a igreja no processo de evangelização, tendo como suporte 

uma mídia moderna que é a internet e também podendo explorar o “boom” das 

redes sociais.  

O estudo dos diversos documentos da Igreja que trata do tema comunicação 

revela a importância que os meios de comunicação social para o processo de 

evangelização, enquanto anuncio do Evangelho e, da catequese como método de 

anuncio através do processo permanente de formação do cristão católico.  

No que se refere o uso da televisão para Evangelização em Mossoró foi 

consenso entre os entrevistados a importância e mais investimento em produções 

locais de formar a possibilitar a maior aproximação e envolvimento do fieis com sua 

comunidade de pertencimento. 

Aqui sugere-se,  para futuras pesquisas, explorando a internet e as redes 

sociais e como a igreja católica pode usufruir dessas novas formas de 

relacionamentos para difusão da palavra de Deus. Essa seria uma forma eficiente de 

aproximar, principalmente, os mais jovens da igreja. 
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