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RESUMO 

 

  

 

Esta pesquisa tem como objetivo de analisar os recursos midiáticos e a produção dos bens 

simbólicos do padre Fábio de Melo como um representante do catolicismo midiático. Busca-

se também analisar a comunicação social da Igreja Católica que sinaliza para um catolicismo 

midiático com o intuito de manter a hegemonia no campo religioso, identificar a abrangência 

dos recursos midiáticos deste padre como estratégia de reafirmar e estimular o catolicismo 

midiático, verificando as tensões na valorização do desempenho da atuação artística em 

detrimento da atuação de padre tradicional. Parte-se da premissa que a atuação deste agente 

religioso reforça um estilo contemporâneo de sacerdote católico, com significativa inserção na 

mídia religiosa e leiga e ampliação das fronteiras desta modalidade de catolicismo na lógica 

do mercado. Dito de outro modo, os recursos midiáticos e bens simbólicos deste agente 

reforçam um novo “estilo de padre”, constituído a partir de um habitus sacerdotal midiático. 

Destaca-se a aparência de espírito de marca como uma celebridade e a seu traço distintivo 

marcado pela televisibilidade. Por fim, enfoca-se como as comunidades virtuais no 

ciberespaço comprovam a legitimação da produção midiática do padre Fábio de Melo no 

campo religioso contemporâneo, que atende a lógica do catolicismo midiático e adentra nos 

ditames da indústria cultura.  

 

 

Palavras Chave:  Sociologia das religiões, padre Fábio de Melo, catolicismo, mídia, 

ciberespaço 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to analyze Father Fabio de Melo's media resources and his 

production of symbolic goods as a representative of the Catholic media.  It also seeks to 

analyze Catholic Church social communication which flags a Catholicism media in order to 

maintain hegemony among other religions; identify the comprehensiveness of the media 

resources of this priest as a strategy to reassert and stimulate Catholicism media, and check 

the stress tensions in the appreciation of the artistic performance over the traditional role of a 

priest. It starts with the premise that the activities of this Clergy stress a contemporary 

Catholic priesthood, with significant inclusion in the religious and laical media, and 

expanding frontiers of this type of Catholicism in the logic of the market.  In other words, this 

agent's symbolic goods and media resources reinforce a new "style of priest", composed from 

a media priesthood habitus.  It hilights his appearances as a celebrity with an emphasized 

televisibility, which are his brand spirit.  Finally, we focus how virtual communities in 

cyberspace prove the legitimacy of Father Fabio de Melo's media production in modern 

religious field, which meets the logic of Catholicism media and complies the industrial 

cultural standards. 

 

 

 

Keywords: sociology of religion, Father Fabio de Melo, Catholicism, media, cyberspace 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A realidade do campo religioso católico brasileiro perpassa pela percepção de um 

processo de perda de fiéis, observado desde o século passado, e de um processo de 

reorganização das estruturas da comunicação social de alguns setores da Igreja católica, a 

partir da suposta perda da capacidade de transmitir sua memória - ou legado cultural. Parte-se 

do pressuposto de que há uma adequação da Igreja Católica para conseguir convergir os 

setores que a compõem, a conviver com a sociedade moderna e o novo milênio, repleto de 

transformações tecnológicas e que incidem no âmbito da cultura e das inovações dos 

processos de comunicação social.   

Setores da Igreja Católica como a Confederação Nacional de Bispos do Brasil - CNBB 

e o próprio Vaticano esforçam-se em estabelecer diretrizes e estratégias para contornar um 

processo de desinstitucionalização
1
 que desde o fim do último século compromete a 

hegemonia
2
 religiosa católica.  Mesmo assim, o catolicismo é uma matriz religiosa que 

alimenta o imaginário popular em um universo de crenças, práticas e valores para 126 milhões 

de brasileiros (CARRANZA, 2011).   

Foi nesse contexto que a Conferência Nacional de Bispos Brasileiros (CNBB), em 

março de 1994, realizou estudos para analisar as tendências religiosas e espirituais do Brasil, 

o resultado foi a publicação de um livro intitulado: “A Igreja católica diante do pluralismo 

religioso no Brasil”.  Nestes documentos, o padre Hortal (1994) faz uma reflexão sobre o 

pluralismo
3
 religioso no Brasil, desenhando uma tipologia da religião, uma avaliação da 

fragmentação religiosa atribuída ao individualismo do homem contemporâneo e propondo o 

diálogo para enfrentar essas questões. Nas observações finais deste mesmo estudo, o padre 

Alberto Antoniazzi (1994) identificou que a ação pastoral deveria ser diversificada, 

personalizada, visando compreender a pluralidade para estabelecer o diálogo, apontando que 

                                                
1 Para abordar essa discussão sobre um processo de desinstitucionalização, remete-se a obra de Hervieu-Léger 

(2008), que afirmou haver uma tendência à erosão das crenças religiosas nas sociedades modernas, com um 

aumento das crenças combinadas e um enfraquecimento da capacidade de regular as práticas religiosas.  Em 
Carranza (2011) o processo da desinstitucionalização da Igreja Católica é mencionado como um motivo de 

aflição para o episcopado brasileiro e inquietação no Vaticano. 
2 A noção de hegemonia para se refletir as relações sociais entre estrutura e superestrutura que constituem as 

relações sociais está em Gramsci (ALVES, 2010), e será melhor explorada na sequência deste estudo. 
3 Pluralismo é entendido neste estudo a partir da sociologia das religiões de Peter Berger (2009) que o explica 

como um fenômeno da secularização da sociedade contemporânea, uma situação onde diferentes grupos 

religiosos são tolerados e competem entre si, com vários interesses, opiniões e experiências.  
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existiam insatisfações nos fiéis católicos quanto a um distanciamento e uma “desatenção do 

clero”, um excesso de burocracia e muita racionalidade em detrimento das emoções. 

Na busca por soluções dentro e fora da instituição, alguns setores da Igreja Católica 

para aproximar-se de seus fiéis e conquistar novos adeptos, utilizaram-se de duas ações que 

interessam a este estudo: 1) utilizar os meios e técnicas de comunicação social; 2) estimular e 

apoiar os talentos artísticos do clero. Essas respostas da Igreja Católica à perda de fiéis foram 

ações específicas, direcionadas aos meios de comunicação de massa e às ferramentas da 

informação e comunicação, como o uso do rádio, da concessão de emissoras de televisão e 

elaboração de programas de televisão, da Internet
4
 e da adoção e apoio às técnicas de 

comunicação dirigida, como eventos do tipo Showmissas
5
. 

 Nesse contexto, a dificuldade de transmitir o legado cultural da religião católica é 

associada ao fato da perda de espaço da Igreja Católica na sociedade brasileira para outras 

religiões, como explicou Leonildo Campos (2008), em seu artigo sobre os mapas, atores e 

números da diversidade religiosa cristã brasileira, que demonstrou uma queda na porcentagem 

de católicos no período de 1940 a 2000 de 95,2% da população para 73,9% registro realizado 

pelo Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE).  Flávio Sofiati (2011) também 

apresentou os dados do IBGE publicados em 2002, apontando para um pluralismo 

especificamente no interior do cristianismo, com proporções próximas de 90% de cristãos no 

Brasil, distribuídos em mais de 73 % de católicos e 15,44% de evangélicos com diferentes 

denominações, assim como uma diversidade de tendências dentro da própria Igreja Católica.  

Este autor reforça a situação de influência do catolicismo no Brasil, quando se refere aos 

números absolutos de brasileiros que proferem sua religião como católica.  

Os dados do Censo de 2010 do IBGE registram que os brasileiros que admitem serem 

católicos são 64,6% da população, uma queda de quase 9% em relação ao Censo de 2000, 

quando 73,8 % se denominavam católicos.  O declínio no número de católicos confessos é 

uma tendência na sociedade brasileira já notada em décadas anteriores.  Mas esse fato ainda 

não muda a situação de maioria histórica de católicos no Brasil, mas demonstra a 

continuidade da situação desfavorável de perda de adeptos (ANDRADE, MENESES, 2012). 

                                                
4 A Internet é considerada por Wilson Dizard Junior (2000) o maior sistema de rede do mundo, composta de 

redes axiais.  Para Pierre Lévy (2001c) a Internet representa o estado reagrupamento social, comparando-a a 

uma cidade virtual 
5 Showmissa  termo usado por André Ricardo de Souza (2005), Péricles Andrade (2006a) e Brenda Carranza 

(2011)  para explicar um evento que é uma associação de ritual católico e espetáculo musical e às vezes teatral, 

com a presença de padres, bispos e seminaristas, juntamente com artistas leigos e não católicos. Evento que se 

caracterizou no fim do século XX, realizado por alguns padres, mas ampliado pelo movimento da Renovação 

Católica Carismática e destacado na mídia principalmente pelo padre Marcelo Rossi. 
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As mudanças no contexto religioso da sociedade brasileira contemporânea podem ser 

explicadas por fatores que vão além das questões de crenças religiosas, são processos 

culturais mais complexos, que atingem as profundezas das relações sociais. Desta forma o que 

move este estudo é uma reflexão sobre o catolicismo brasileiro no século XXI, com os padres 

artistas e o uso dos recursos midiáticos como estratégias da Igreja Católica para continuar 

sendo significativa para a maioria da população brasileira.  Foi a partir destas mudanças que 

surgiu um modelo de catolicismo que baseia sua atuação na mídia, com a certeza de que é um 

formato válido para aproximar os católicos que se afastaram e também adequado para atrair 

novos fiéis.  

Configura-se desse modo um catolicismo midiático, que possui a finalidade de validar 

as crenças, práticas e valores da Igreja Católica neste tempo de instantaneidade digital, 

quando os sentidos para a vida também são construídos fora dos valores religiosos.  A religião 

é tratada como mais um item nas sociedades modernas e há o predomínio do discurso 

individual, por estas e outras razões a mídia como uma interprete da vida e da realidade 

social, é a opção válida da religião católica.  Repleto de mecanismos para atender as 

multidões e baseado em uma geração de padres cantores que promovem liturgias e shows com 

um estilo evangelizador, esta tendência católica utiliza expressões jovens tanto na mídia 

religiosa quanto na leiga. Os padres cantores e midiáticos possuem uma personalidade 

carismática construída e mantida pela própria mídia, tendo como representantes recentes o 

Padre Marcelo Rossi e Fábio de Melo (CARRANZA, 2011). 

A  abrangência destas ações do catolicismo midiático estende-se, principalmente no 

século XXI, para novos espaços e novas mídias, particularmente para o ciberespaço
6
, com a 

Internet,  essa que também é tratada de rede.  É neste espaço, ambiente ou território virtual, 

que padres cantores possuem páginas ou sites
7
, outros religiosos possuem blogs

8
, e ocupam as 

redes sociais virtuais como Orkut
9
,  Twitter

10
 e  Facebook

11
.    

                                                
6 Ciberespaço é o espaço virtual, o novo meio de comunicação digital resultante da interconexão mundial dos 

computadores e que é tratado como rede também.  Agrega a infra-estrutura material da comunicação digital e 

as informações e seres humanos que navegam e alimentam esse espaço. (LÉVY, 2001b; RECUERO, 2010). 
7 Site  é um hiperdocumento ou um conjunto de páginas no ciberespaço da Internet,  que possui o mesmo 

endereço ou URL, é um hiperdocumento .(LÉVY, 2001b). 
8
 Blog é uma ferramenta do ambiente do ciberespaço da Internet, especificamente na web de caráter pessoal, com 

textos e imagens. (LÉVY, 2001b;RECUERO, 2010) O termo Blog já consta no dicionário da Academia 
Brasileira de Letras, desde 2008, explicado como página da Internet e diário pessoal. 

9  Site de rede social criado em 2001, e que ficou muito popular no Brasil a partir de 2004 (RECUERO, 2010). 
10 Site denominado de microblogging, pode-se escrever apenas 140 caracteres, respondendo a pergunta: “o que 

você está fazendo?” (RECUERO, 2010, P. 174). 
11 Facebook é um site de rede social, consequência do uso das ferramentas de comunicação mediada pelos 

computadores. Permite a construção de um perfil pessoal, interação com outros atores sociais e exposição 

pública (RECUERO, 2010). 
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Este ambiente virtual é onde estão sendo divulgadas as produções artísticas e litúrgicas 

de parcela significativa dos padres brasileiros e de movimentos como a Renovação Católica 

Carismática. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa analisa como a religião católica se posiciona diante do 

pluralismo e da plausibilidade
12

 no século XXI, analisando a atuação midiática de um dos 

mais destacados padres midiáticos: Fábio de Melo. A análise está centrada na produção 

midiática do citado padre e seu estilo sacerdotal. A partir desta investigação é possível 

compreender a atuação do catolicismo nos espaços das inovações da comunicação social, 

mais especificamente da mídia no século XXI.  Foram observadas e refletidas as estratégias 

da religião católica, exercida pela forma de evangelizar do padre Fábio de Melo. Por outro 

lado, o estudo da atuação deste sacerdote demonstra as investidas da Igreja Católica na 

conquista de visibilidade institucional com o uso da mídia, tanto para a manutenção de sua 

hegemonia, como em transformar seus fiéis em “consumidores” desta abordagem inovadora.  

Sendo assim, a questão de partida desta pesquisa procurou refletir sobre em que 

medida o Padre Fábio de Melo utiliza os recursos e produtos midiáticos para a fortalecer e 

estimular o catolicismos midiático na sociedade brasileira, reforçando um habitus
13

 

sacerdotal. Dito de outro modo, busca-se demonstrar como os recursos e produtos midiáticos 

deste padre dispostos no mercado e sua interferência no ciberespaço e na cibercultura
14

 e na 

web
15

, provocam uma reflexão sobre os processos de sociabilidade, sobre o pluralismo e a 

plausibilidade religiosa, quando reafirmam um estilo diferenciado de sacerdote em relação aos 

demais padres midiáticos como Padre Zezinho, Marcelo Rossi e Reginaldo Manzzotti.
16

  

                                                
12 Plausibilidade é entendido como um termo que foi derivado de plausível, para este estudo é válida a concepção 

de Peter Berger (2009), é o que subjetivamente é significativo para o indivíduo, como o mundo é construído 

em sua consciência. 
13  A noção de Habitus está em Bourdieu (2007a), ao discorrer sobre campo de poder, na construção social de 

disposições que formam um conjunto de práticas e ideologias de um grupo de agentes sociais. 
14 “Cibercultura é o conjunto tecnocultural emergente no final do século XX impulsionado pela sociabilidade 

pós-moderna em sinergia com a microinformática e o surgimento das redes telemáticas mundiais; uma forma 

sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de consumo cultural, ritmos de produção e distribuição de 

informação, criando novas relações no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade e de comunicação 

social” (LEMOS, 2010, p.21-22). Para Lévy (2001) cibercultura são técnicas, práticas e atitudes, pensamentos 

e valores que evoluem com o crescimento do ciberespaço. 
15 Termo usado para designar World Wide Web (www) é um dos diversos serviços, ou função disponíveis por 

meio da Internet, que associa um hipertexto ou hiperdocumento a todos os demais documentos que alimentam 

a rede de informações. (LEVY, 2001). Neste serviço: “[...] os usuários da Internet podem criar, editar, 

pesquisar e recuperar documentos de hipertexto” (DIZARD JUNIOR, 2000, p. 298). 
16 Vale ressaltar que nas duas últimas décadas há um significativo volume de trabalhos acadêmicos sobre o 

catolicismo midiático, a saber: Brenda Carranza (2000, 2011), Luís Martino (2003), André Ricardo de Souza 

(2005), Leonildo Campos (2008), Ricardo Mariano (2008), Péricles Andrade (2006a, 2007, 2008a, 2008b) e 

Flávio Sofiati (2011). 
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 Neste contexto, o objetivo principal desta pesquisa é analisar os recursos 

midiáticos e a produção dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo, como um representante 

da Igreja Católica no século XXI que reforça o estilo contemporâneo de sacerdote, 

evangelizando  na mídia religiosa e leiga, ampliando as fronteiras do catolicismo midiático na 

lógica do mercado. Particularmente os objetivos específicos são: analisar a comunicação 

social da Igreja Católica que fortalece o catolicismo midiático com o intuito de aproximar-se 

da sociedade e manter a hegemonia no campo religioso, por meio dos recursos midiáticos dos 

padres cantores e artistas; e identificar a abrangência dos recursos midiáticos deste padre 

como estratégia de reafirmar e estimular o catolicismo midiático, verificando as tensões na 

valorização do desempenho da atuação artística em detrimento da atuação de sacerdote 

católico principalmente na Internet: site, blog e Twitter.  

Desse modo, a hipótese central desta pesquisa entendeu que os recursos midiáticos e 

os bens simbólicos do padre Fábio de Melo estão reforçando um habitus sacerdotal midiático, 

um estilo de padre, influenciando o catolicismo midiático e alterando a expressão da 

sociabilidade religiosa brasileira no ambiente do catolicismo.  Desta forma, o estilo deste 

sacerdote na mídia insinua uma atitude contemporânea, alternando no seu discurso a emoção 

à frente das reflexões teológicas, com ênfase na subjetividade. 

Uma hipótese complementar deste estudo supõe o catolicismo midiático aceita a lógica 

do mercado em nome da audiência gerada pelos bens simbólicos da produção artística de bens 

de consumo do padre Fábio de Melo.  Na última hipótese complementar suspeita-se que os 

recursos midiáticos e bens simbólicos produzidos por este padre sofrem uma tensão entre as 

performances artística e a atuação de sacerdote, ou seja, há uma valorização da atuação de 

artista em detrimento da atuação de padre, principalmente na Internet: no site, blog e Twitter  

Oficial
17

. 

O padre Fábio de Melo é um cantor, escritor e apresentador de programa de TV,  com 

perfil artístico, que utiliza os mais variados recursos midiáticos e no ciberespaço possui uma 

produção simbólica mais dinâmica que os demais sacerdotes, também considerados padres 

midiáticos e artistas da fé
18

.  O uso dos recursos do ciberespaço é a extensão do mundo real, é 

                                                
17

 Twitter é um site das redes sociais que é atribuído a uma personalidade famosa, principalmente quando há 

outros sites desta rede que não são desta personalidade, mas usam o nome da mesma. Como explicado 
anteriormente o Twitter é uma espécie de microblogging, onde só é possível escrever 140 caracteres 

(RECUERO, 2010, P. 174). 
18 Artista da fé é como o pesquisador e escritor Péricles Andrade (2006a, 2008a) tratou o padre Marcelo Rossi, 

que se destacou pelo uso de inúmeros recursos midiático, tornou-se um fenômeno de venda de CDs, livros e 

ainda participou de diversos programas da mídia.   A expansão das atividades artísticas deste padre midiático, 

levou-o a frequentar a mídia leiga, assinar contratos com gravadoras como a Sony Music, emissoras como a 

Rede Globo e a participar de filmes. 
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o cotidiano transferido para o ambiente virtual, como o é a mídia, um instrumento poderoso, 

ou seja, uma esfera pública especializada e abstrata, apesar de que Lubenow (2010)
19

 afirma 

não haver uma descrição de fronteiras da esfera pública, apenas fluxos de comunicação e 

influências públicas.  A produção simbólica do padre Fábio de Melo no ciberespaço faz parte 

de um fluxo comunicativo de uma instituição religiosa tradicional, no entanto, o conteúdo do 

discurso desta produção é pautado na prática de uma comunicação que apresenta um discurso 

singular baseado na tolerância aos comportamentos individualistas contemporâneos, 

tornando-se distinta da atuação tradicional.  

Nesse contexto, a produção midiática do padre Fábio de Melo faz parte de um 

processo de reforço de um estilo midiático de sacerdote católico, influenciando as práticas do 

catolicismo, como exemplo os seus trajes cotidianos que não aderem ao clegyman
20

.  

Observa-se a existência de uma tensão entre a performance de padre e a de artista 

especificamente no ciberespaço no seu site e Twitter, onde se percebe maior ênfase em 

informações sobre a atuação  do artista Fábio de Melo. 

A atuação do padre Fábio de Melo é compreendida a partir do arcabouço teórico de 

Pierre Bourdieu.  As análises dos dados coletados seguem os conceitos sociológicos de 

Bourdieu procurando estabelecer uma abordagem estrutural que possa capturar pela 

observação, análise do conteúdo do discurso e estudo dos traços distintivos da expressão da 

produção simbólica do padre, seu estilo contemporâneo e atuação social no campo religioso.  

A adoção dos conceitos bourdieusianos possibilitam analisar a disputa no campo 

religioso católico brasileiro na forma de pregação do evangelho pelos recursos midiáticos, 

inclusive no ciberespaço, com a observação da produção de bens de consumo dispostos no 

site do padre Fábio de Melo em comparação com os outros sacerdotes midiáticos. Ainda sobre 

a perspectiva bourdieusiana adota-se o conceito de campo para a abordagem da disputa entre 

os agentes da religião católica concorrentes, juntamente com a noção de traço distintivo 

aplicado para refletir sobre o estilo do citado padre em relação aos demais sacerdotes 

católicos  

                                                
19 A concepção de esfera pública na abordagem de Lubenow (2010), é de um fenômeno social, uma estrutura ou 

rede que faz a mediação entre Estado e setores privados, o mundo da vida, onde se forma a opinião pública, 

por meio de uma rede de comunicação de conteúdos.  Esta compreensão de Lubenow (2010) é a partir da 

análise da esfera pública de Habermas, que a percebeu composta de conflitos de interesse para o controle de 

fluxos de comunicação,  direcionados a processos de poder político e ao exercício de influências sociais, 

reproduzindo-se por meio de ações comunicativas. A esfera pública tem haver com o espaço social. 
20 Cleryman -   traje eclesiástico típico de clérigos, identificando o sacerdócio (SOUZA, 2005). 
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O padre Fábio de Melo chega ao campo religioso após o padre Marcelo Rossi ter 

eclodido e legitimado uma ideia de padre das multidões ou Pop Stars
21

. Como afirmou 

Bourdieu (2008b) são os recém-chegados que desafiam, fazendo o jogo como pretendentes, 

buscam destaque e estabelecem um estilo para se sobressair, rompendo algumas convenções 

sem romper as regras do jogo. Partindo-se do pressuposto de que o padre Fábio de Melo esteja 

reforçando um habitus sacerdotal midiático e estimulando o catolicismo midiático sua atuação 

e comportamento, o seu discurso e a utilização da imagem artística na mídia e no ciberespaço, 

faz a dimensão da análise perpassar pela identificação dos traços distintivos.   

A elaboração da análise dos recursos midiáticos do padre Fábio de Melo também leva 

em conta a diversidade dos públicos que recebem suas mensagens, refletindo sobre como se 

estabelecem às categorias de produtos e de que forma são legitimados, enquanto mercadorias 

e suas significações, valores culturais e mercantis no sistema de produção de bens simbólicos 

da Igreja Católica.  Sendo assim, as práticas do padre no ciberespaço
22

 e a utilização de seus 

recursos midiáticos são compreendidas como uma atitude de sedução, para conquistar os fiéis 

e ao mesmo tempo influenciá-los, imprimindo-lhes um sentido para suas vidas, para o 

cotidiano, legitimando a fé na religião católica que está no mercado para ser escolhida, além 

de efetuar a venda de uma imagem a uma clientela em situação de mercado (BOURDIEU, 

2007a). 

Além dos conceitos de Pierre Bourdieu, esta pesquisa se apropria da sociologia da 

religião de Peter Berger. Em particular sua discussão sobre pluralidade e pluralismo no 

processo da secularização é fundamental à compreensão das bases das mudanças nas 

sociedades contemporâneas, adaptando-se a situação da realidade da sociedade brasileira. As 

análises são a respeito das relações sociais pautadas pelo que é plausível, ou seja, o que é 

significativo para o indivíduo construir em sua consciência no mundo social em que vive, 

estabelecendo os valores e crenças religiosas, em um contexto de diálogo entre religião e 

modernidade.   

                                                
21 Pop Star é um termo do idioma inglês que delimita um artista popular, ou uma estrela referindo-se a artista que 

possui grande popularidade. Marcelo Rossi é tratado como Pop Star pela mídia (ANDRADE, 2006a). 
22 Ciberespaço é considerado por Pierre Lévy (2010, p.13) uma espécie de: “[...] nova esfera pública digital [...]”. 

E é nesse espaço, que outros padres midiáticos também tem realizado pregações do Evangelho e apresentado 

atuação artística. A atuação destes padres midiáticos está repleta de intenções, conteúdos, posicionamentos e 
opiniões de cunho político, orquestrados dentro de uma lógica da esfera pública estruturada pelos estudos e 

debates que setores da Igreja Católica estão realizando sobre a comunicação social contemporânea.  Já a esfera 

pública pela abordagem de Lubenow (2010), refere-se a um fenômeno social, estrutura ou rede que media 

Estado e setores privados; local de formação da opinião pública, através de uma rede de comunicação.  

Lubenow (2010) faz a análise da esfera pública usando Habermas, para percebê-la composta de conflitos de 

interesse,  direcionados ao poder político e as influências sociais, que se reproduzem pelas ações 

comunicativas. A esfera pública é o espaço social. 
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Peter Beger (1985) explicou como a secularização influenciou a vida cultural, o 

declínio dos conteúdos religiosos e a ascensão da ciência, incluindo a secularização da 

consciência, ou seja, o indivíduo encara o mundo sem as interpretações da religião, 

conduzindo a sociedade à situação do pluralismo. Essas discussões do autor relacionando a 

secularização da consciência ao fenômeno do pluralismo como parte da estrutura social, e 

explicando a competição entre diferentes grupos religiosos, até o fim dos monopólios 

religiosos perpassam esta pesquisa na abordagem das práticas e do discurso do padre Fábio de 

Melo, compreendidas como uma maneira de conquistar a sociedade, oferecendo sentido e 

significado as experiências vividas.   

A secularização, o pluralismo e a plausibilidade são abordagens fundamentais nesse 

estudo para analisar o empenho do padre Fábio de Melo em adotar sistematicamente os 

recursos da mídia, distinguindo-se por demonstrar uma maior subjetividade e tolerância nas 

estratégias de reforçar e estimular o catolicismo midiático, incluindo a conquista de uma rede 

de relações sociais transversais e diversificadas entre agentes do campo da religião e da mídia. 

As reflexões neste estudo posicionam os recursos midiáticos do padre Fábio de Melo e 

sua produção de bens simbólicos como parte do esforço deste agente para a construção de um 

mundo subjetivamente plausível para a sociedade, a conversação nestes espaços midiáticos 

com os seus seguidores, sejam fiéis católicos ou fãs, é entendida a partir da perspectiva da 

ideia e discussão de Peter Berger (1985, p. 29-30), para se manter um mundo plausível:  “O 

mundo é construído na consciência do individuo pela conversação com os que para ele são 

significativos (como os pais, os mestres, os amigos).”  

Aprofundando e complementando a discussão da sociologia das religiões de Peter 

Berger para esta pesquisa, toma-se a partir de Daniele Hervieu-Léger (2008) a abordagem da 

tendência à individualização e a subjetividade das crenças religiosas percebidas desde o 

século passado e que são o esteio das sociedades que aceitam a atuação dos padres midiáticos. 

Apontadas na obra de Hervieu-Léger (2008) como características evidentes na modernidade 

religiosa, a individualização e a subjetividade reforçam o enfraquecimento do papel das 

instituições guardiãs da fé, considerada uma perda da regulamentação, quando os indivíduos 

sentem liberdade suficiente para construir seus próprios sistemas de fé.   
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Compactuando com a individualização e subjetividade está à liberdade de crer, 

permitindo a bricolagem
23

 das crenças. É nesse contexto que se observa no discurso dos 

recursos midiáticos do padre Fábio de Melo e no ciberespaço muito mais um apoio espiritual 

e uma orientação psicológica aos seus interlocutores do que o desempenho das funções de 

rituais religiosos de um sacerdote católico.  Assim, favorecendo a percepção de uma atuação 

voltada às complexidades da sociedade contemporânea, onde as referências estão no 

consumo, na auto-realização, na manutenção da juventude pelo corpo saudável e a aparência 

perfeita
24

. 

Por meio de Daniele Hervieu-Léger (2008) são tratadas as relações da religião católica 

com o paradigma da imediatez, com a crise de transmissão de valores, a subjetividade das 

crenças religiosas, a desregulamentação
25

 e a bricolagem das crenças. A pesquisa perpassa 

pela adequação destas situações estudadas pela sociologia das religiões em outras sociedades, 

para a experiência da religião católica na sociedade brasileira na contemporaneidade e suas 

características específicas, evidenciando os efeitos destas condições do catolicismo no Brasil. 

O intuito de identificar a abrangência dos recursos midiáticos do padre Fábio de Melo na 

Internet, atende a perspectiva da reflexão sobre as estratégias de reafirmar e estimular o 

catolicismo midiático em uma sociedade que cultua a imediatez e que demonstra esse aspecto 

com o constante aumento do acesso às redes sociais.  Nesse contexto, a pesquisa abordou o 

uso do ciberespaço, devido a suas características, como a imediatez e a capacidade de quase 

apagar a distinção entre público e privado, permitindo uma maior liberdade de expressão 

pública.  

 No tratamento do objeto da pesquisa foi refletido sobre a construção da história 

social do objeto de estudo e dessa forma se conseguir romper com o senso comum e com as 

noções comuns dos sistemas de classificações, tornando o objeto válido cientificamente, 

seguindo a orientação de Bourdieu (2007b) em sua obra: “O poder simbólico”. Neste 

contexto, a história social é uma solução plausível para compreender como a estruturação do 

                                                
23 Bricolagem refere-se aqui as crenças ou a fé e trata-se a partir da sociologia da religião de Danièle Hervieu-

Léger (2008), esse termo está relacionado a liberdade de  construir seu próprio sistema de fé, sem referencias a 

uma instituição, ou seja, a perda da regulamentação e a individualização no campo religioso. A bricolagem das 

crenças permite ao individuo configurar suas crenças e práticas sem pertencer a uma religião, e trata-se de uma 

tendência no panorama da sociedade contemporânea. 
24 A ideia de corpo saudável e valorização da aparência corporal estão contidas na discussão de David Le Breton 

(2010) sobre a sociologia do corpo que ainda aborda a ação de se vestir, pentear e de cuidados com o corpo.  

Nesta pesquisa ainda será retomada esta analise sobre a preocupação social com o corpo. 
25 Desregulamentação da religião é segundo Danièle Hervieu-Léger (2008) quando a crença e a pertença a uma 

instituição não conseguem fornecer aos indivíduos de uma  sociedade um sentido para suas vidas, por meio de 

um código único de sentido, ou mesmo, impor autoridade por suas normas.  Essa é uma situação das 

sociedades modernas, onde o pluralismo se estabelece, pela autonomia do sujeito na aceleração das mudanças 

culturais. 
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trabalho coletivo de construção da realidade social permitiu, e até legitimou, a relação entre o 

catolicismo e a apropriação dos recursos midiático para evangelizar, reforçando um habitus 

sacerdotal pela atuação de padres cantores, escritores, ou seja, dos padres midiáticos.  Uma 

análise da história social da emergência destas situações é essencial, tanto para se refletir 

sobre a evolução da aproximação da religião católica com a mídia, quanto para entender como 

são produzidos socialmente os recursos midiáticos deste padre. É nesta perspectiva, que se 

aborda os recursos midiáticos e a produção de bens simbólicos do padre Fábio de Melo como 

representante da Igreja Católica no século XXI, reforçando um estilo contemporâneo de 

sacerdote e fortalecendo o catolicismo midiático.  

No encaminhamento da pesquisa, especificamente para a realização deste estudo os 

procedimentos metodológicos usados são a pesquisa documental, a observação não 

participante, as entrevistas, a transcrição e análise dos recursos midiáticos do ciberespaço 

especificamente do site, blog e Twitter de autoria do padre Fábio de Melo para a análise do 

conteúdo do discurso de sua produção simbólica. 

 O primeiro momento é composto por análises das fontes documentais, 

especificamente os documentos oficiais dos setores da Igreja Católica, sobre a comunicação 

social e as orientações aos sacerdotes no trato com a sociedade via os recursos da mídia 

(DARIVA, 2003; CNBB, 1994; 2011). Além desses, a investigação centra-se na atuação do 

padre Fábio de Melo no ciberespaço, particularmente no seu site oficial
26

 e no Twitter
27

. A 

pesquisa documental torna-se essencial para delinear o sentido do campo religioso brasileiro 

neste século, possibilitando entender as condições das práticas plausíveis do padre Fábio de 

Melo na relação entre religião católica e mídia.  Neste ponto, os estudos de Luís Mauro 

Martino (2003), Péricles Andrade (2006a) e de Brenda Carranza (2011) são interlocutores das 

análises dessa situação. 

Para estudar as transformações que a mídia provoca no campo das religiões Luís 

Mauro Martino (2003) propôs em seu estudo que se observasse o paradigma da secularização, 

quando há uma perda de poder das instituições religiosas com a passagem de algumas 

referências de valores para as autoridades laicas
28

. Esta situação faz parte de um 

questionamento da validade dos princípios religiosos que a mídia provoca, bem característica 

do processo da secularização, ou seja, o progresso e os processos científicos ocupam um lugar 

                                                
26 O endereço eletrônico do site é http://www.Fábiodemelo.com.br. Em outubro de 2012, as seções do site foram 

alteradas para: agenda, discografia, blog, fotos, produtos e contatos, além de mudanças na página principal. 
27 O endereço eletrônico do Twitter é @pefábiodemelo e será usado no texto para melhor visualização. 
28

 Laica  ou laicismo é um processo de emancipação das sociedades modernas, quando a vida social não é mais 

ditada por uma instittuição religiosa (HERVIEU-LÉGER, 2008).  ou simplesmente algo que não é religioso. 
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de destaque no mundo social, explicando e oferecendo sentido aos fatos, lugar que era da 

crença religiosa. 

Luís Mauro Martino (2003), André Ricardo de Souza (2005) e Péricles Andrade 

(2006a) em suas pesquisas afirmam que o uso da mídia no campo religioso brasileiro 

contemporâneo produziu mudanças dentro do catolicismo, principalmente na relação dos 

sacerdotes com os fiéis, com a constituição de sacerdotes midiáticos com as denominações de 

“astro pop” e “artista da fé”, tal como o exemplo do padre Marcelo Rossi. Esses estudos 

tratam o citado padre como um agente que re-significou a relação entre padre e fiéis pela 

apropriação da mídia em sua atuação.  Posteriormente Brenda Carranza (2011) abordou o 

tema ao estudar o catolicismo midiático com ênfase na relação com o movimento da 

Renovação Católica Carismática (RCC). 

Luís Mauro Martino (2003) afirmou que Marcelo Rossi é o padre astro pop que 

dominando o campo religioso católico, passou a definir a pauta na mídia, alterando a própria 

instituição religiosa: “A Igreja Católica do padre Marcelo é diferente da Igreja Católica das 

Comunidades Eclesiais de Base, que é diferente da Igreja Católica tradicional” (MARTINO, 

2003, p. 124). 

O estudo de Péricles Andrade (2006a, 2008a) analisou a instituição do artista da fé, pelo 

padre Marcelo Rossi, que faz parte de um projeto maior da Igreja Católica de preparar padres 

midiáticos para dialogar com a modernidade, adaptando-se ao mundo contemporâneo, 

apresentando um catolicismo relevante para os fiéis, dentro da lógica da mídia e apoiado pelo 

marketing empresarial, e ampliando a atuação para além da mídia religiosa, indo até os meios 

de comunicação de massa com um novo estilo de sacerdote católico.  Como afirma: 

 

O trabalho religioso realizado por esses agentes é capaz de responder a uma 

categoria particular de necessidades próprias de certos grupos sociais. Nesse sentido, 

tais padres conseguiram uma façanha bastante comemorada pela hierarquia católica: 

atrair o segmento jovem, que há décadas estava afastado.  Isso pode ser constatado, 

por exemplo, no grande apoio concedido aos padres estrelas pelo antigo cardeal do 

Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales, um dos líderes católicos mais próximos do 
Vaticano.  Na celebração intitulada Em nome do pai, realizada em 12 de outubro de 

1998 no Maracanã, foram reunidos os padres-cantores Marcelo Rossi, Zeca, Jorjão, 

Zezinho e Antonio Maria.  No final da programação, uma missa campal foi 

celebrada pelo cardeal-arcebispo dom Eugênio Sales (ANDRADE, 2008a, p. 141). 

 

Na perspectiva da apropriação dos benefícios da mídia pela religião católica, André 

Ricardo de Souza (2005) e Brenda Carranza (2011) apontaram para a estreita relação do 

movimento da Renovação Católica Carismática, com o uso dos recursos midiáticos, para a 

promoção e manutenção da hegemonia dos valores tradicionais católicos na sociedade 
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brasileira. Os padres cantores, ou padres midiáticos, são os agentes que promovem os 

processos de marketing da Igreja Católica, gerenciando e participando de espetáculos, como 

showmissas e atraindo multidões de fiéis e fãs, também nesses estudos o padre Marcelo Rossi 

foi o centro das observações. 

Para verificar as tensões na valorização do desempenho da atuação de cantor, escritor 

e artista do padre Fábio de Melo, em detrimento da atuação de sacerdote católico no site, blog 

e Twitter é usada a analise do discurso como prática social, em um contexto produzido nas 

relações sociais.  A análise do discurso torna-se válida neste estudo por ser baseada na 

perspectiva de que os significados mantem relação com o mundo, ou representação do mundo 

pela palavra no sentido do processo comunicativo da contextualização, e no sentido que vai 

além do significado das palavras (IÑIGUEZ, 2004). A análise tem como base a 

etnometodologia, para amparar e subsidiar os dados coletados na interação no ciberespaço, 

como as postagens no Twitter do sacerdote (@pefabiodemelo), entendida como parte da 

produção de bens simbólicos e portanto produção simbólica do padre Fábio de Melo como 

representante da Igreja Católica. 

No que se refere aos procedimentos para a observação não participante é inicialmente 

acompanhada a produção simbólica do padre Fábio de Melo no ciberespaço e seguido o 

Twitter Oficial, observando as postagens, os diálogos com os seguidores e quem ele segue,  já 

que ele é um agente social em atividade constante. Paralelamente à ação de seguir sua 

produção e seus recursos midiáticos, é realizada a análise de algumas postagens, observando 

os objetivos, entre proferir mensagens cristãs, divulgar seus bens de consumo e produção de 

bens simbólicos, conversar com seus seguidores ou expressar opiniões sobre eventos e fatos 

do cotidiano.  Quanto ao site e blog, os procedimentos metodológicos são a análise do 

conteúdo do discurso de alguns textos do blog e observação não participante para reflexão 

sobre a disposição das informações do site.  O tratamento das informações coletadas está no 

contexto do objetivo de analisar os recursos midiáticos e a produção de bens simbólicos, que 

reforçam o estilo contemporâneo de sacerdote, também identificando estratégias e tensões 

entre o desempenho do padre e do artista Fábio de Melo. 

As observações iniciaram-se em 2011 e se estenderam até 2013,  no blog e site com o 

registro e análise da estrutura do site, comparando-o com os sites de outros padres midiáticos, 

baseando-se na reflexão sobre uma ordem simbólica da estrutura social e pela lógica da 

distinção (BOURDIEU, 2008a).  A estrutura do site e blog do padre Fábio de Melo apresenta 

traços distintivos em relação aos demais padres, que utilizam recursos no ciberespaço 

diferentes na estrutura e informações.  O site do Padre Fábio de Melo destaca-se dos demais 
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sites de padres midiáticos pela ausência de links que o liguem a grupos católicos ou a orações, 

além de manter um estilo e aparência jovial com evidente destaque para a atuação de cantor e 

escritor.  

A compreensão de ciberespaço, cibercultura e redes sociais para o estudo da atuação e 

produção simbólica do padre Fábio de Melo na Internet, são tratadas pelos conceitos de André 

Lemos, Pierre Lévy, Wilson Dizard Junior e Raquel Recuero.  Ainda apóia a reflexão sobre a 

aproximação com a cibercultura, a ocupação das páginas das redes sociais pelos seus 

seguidores e a construção da opinião e da conversação, que se associam no discurso religioso 

do padre Fábio de Melo. 

As entrevistas realizadas para esta pesquisa foram com a mãe do padre Fábio de Melo  

e alguns seguidores do Twitter Oficial do padre, desta forma foi possível capturar as impressões 

sobre a história social do mesmo e perceber as estratégias de reforço a um habitus sacerdotal 

midiático.  Também foi possível verificar as tensões no desempenho da atuação artística em 

relação à atuação de sacerdote católico.  O tipo de entrevista usada foi a estruturada não-

probabilística e intencional, pois esta atende aos objetivos da pesquisa.  Algumas questões 

foram pautadas no intuito de capturar a opinião dos entrevistados sobre os elementos que 

compõem o carisma do padre Fábio de Melo.    

Foi elaborado um roteiro de entrevista para que o instrumento atendesse aos objetivos 

da pesquisa. Na análise das entrevistas a realidade social foi entendida como produto 

construído pela atividade de todos os participantes da ação cotidiana, pois nas entrevistas a 

situação é mais ou menos pactuada (IÑIGUEZ, 2004).  

 Todas as observações foram descritas e catalogadas com a elaboração de um 

diário de campo (BEAUD, WEBER, 2007), onde as anotações sobre as impressões 

verificadas nas entrevistas e na observação da mídia apoiaram a análise dos dados, 

principalmente no caso do Twitter.  Após estas etapas, as observações foram anotadas e os 

dados analisados, baseando-se na ótica dos teóricos da sociologia da religião.    

A dissertação é composta de três capítulos. No primeiro capítulo do trabalho procura-

se entender as relações entre a mídia e a religião católica no Brasil, que construíram um 

modelo de catolicismo midiático.  Utiliza-se o conceito de “televisibilidade” de J. B. 

Thompson (1998) para se refletir sobre a mídia, e como interlocutores da relação entre a 

Igreja Católica e os meios de comunicação Paula Montero, Ralph Della Cava (1991) e Hugo 

Assmman (1986) subsidiaram a discussão.  A Igreja Católica e o campo religioso brasileiro  

são abordados na perspectiva das discussões contemporâneas sobre a ocupação do campo pelo 

modelo de catolicismo midiático na situação de pluralidade religiosa.  E para aprofundar as 
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reflexões sobre o tema é tratado da ocupação da mídia pelos padres artistas da fé.  Destacam-

se os estudos de Péricles Andrade, Brenda Carranza, André Ricardo de Souza e Noemi Dariva 

que neste capítulo nortearam a abordagem da ocupação do campo católico pelos agentes do 

catolicismo midiático. 

No segundo capítulo,  a abordagem é sobre o padre Fábio de Melo no catolicismo 

midiático,  refletindo e analisando  os aspectos mais marcantes da sua história de vida pública 

e da construção da atuação sacerdotal e artística.  A produção dos bens simbólicos do 

sacerdote e as estratégias midiáticas completam a discussão que refletiu sobre os traços 

distintivos, destacando o estilo deste agente  dos demais sacerdotes católicos que estão  na  

mídia.   

No terceiro capítulo, o foco é na ocupação do ciberespaço pelas estratégias e produção 

simbólica do padre Fábio de Melo que são tratados com os dados observados e coletados no 

Twitter @pefabiodemelo, a interação com o site e com as comunidades virtuais de fãs deste 

agente no ciberespaço.  São destacadas análises do conteúdo do discurso do padre no blog, e 

feitas reflexões sobre a cibercultura, no intuito de abordar a comunicação social da Igreja 

Católica, que se volta ao catolicismo midiático.  O consumo dos bens simbólicos do padre 

Fábio de Melo no ciberespaço foi uma abordagem que complementou o entendimento das 

estratégias dele no ciberespaço. 

Nas considerações finais são expostas  análises dos recursos midiáticos e da produção 

dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo e feitas às reflexões sobre o reforço do estilo 

contemporâneo de sacerdote,  por meio das reflexões sobre a ampliação do catolicismo 

midiático na lógica do mercado.  Apresenta-se também uma discussão sobre a comunicação 

social da Igreja Católica para a manutenção da hegemonia no campo religioso brasileiro e as 

estratégias de reforço a um habitus sacerdotal midiático.  Por fim, aborda-se como ocorrem as 

tensões na valorização do desempenho do artista em detrimento da atuação de sacerdote 

católico no ciberespaço.  Percebe-se que na ótica do catolicismo midiático a Internet é uma 

nova mídia com crescente relevância e eficiência.  O estudo do catolicismo midiático pelo 

olhar da produção simbólica do padre Fábio de Melo pretende ser o início de outras reflexões 

e incursões sobre a temática, que não se extingue.  A ocupação do ciberespaço pela religião 

católica faz parte da realidade deste momento do século XXI,  e está impressa em um 

contexto maior, digno de maiores estudos e debates pela sociedade.   
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 1.  Mídia e religião católica no Brasil 

 

 

A mídia realiza mudanças no campo das religiões. Por outro lado às religiões também 

influenciam os processos da mídia com o comportamento dos fiéis e suas crenças, desde a 

produção até a recepção, a programação, a cobertura de notícias, e a recepção com a audiência 

e o consumo. John Thompson afirma que os objetos produzidos pela mídia experimentam um 

processo de valorização econômica que ele denominou de “mercantilização das formas 

simbólicas”, desde a produção de impressos até o espaço da propaganda e dos programas de 

rádio e televisão. O referido autor ainda enfatiza que a mídia provoca uma transformação na 

relação entre poder e visibilidade, criando novas oportunidades de se ver e ouvir indivíduos 

que detêm posição de poder pela mídia eletrônica, chegando-se até a sentir uma certa 

familiaridade com esses indivíduos, o exemplo dos sacerdotes religiosos é apropriado para 

ilustrar essa situação (THOMPSON, 1998, p. 33). 

As instituições religiosas reconhecem o poder da interseção entre os campos da mídia e 

da religião na sociedade contemporânea
29

.  No entanto, é a Igreja Católica que possui uma das 

histórias mais ricas na utilização dos recursos midiáticos, pois desde a invenção da imprensa é 

a instituição religiosa que mais fez uso dos meios de comunicação e teve as reações mais 

extremistas, que foram da condenação à assimilação em seu apostolado.  A aproximação da 

religião católica com a mídia deu-se a partir da compreensão do poder de divulgação, e 

propagação das mensagens veiculadas pelos canais midiáticos na sociedade moderna.  Setores 

católicos entenderam a dimensão da influência da mídia, e decidiram aceitar em parte o 

mundo secularizado com os novos padrões de vida e valores para evangelizar nesses 

ambientes. 

No Brasil a utilização dos recursos da comunicação social pela religião católica foi 

associada ao estabelecimento de um mercado consumidor. Foi à modernização da sociedade 

que introduziu os meios de comunicação de massa e várias instituições sociais se apropriaram 

deles para proferir suas ideologias.  A relação da religião católica com a mídia é pautada por 

documentos publicados no século XX, pelos setores da instituição e pelo Vaticano, que foram 

estudando a aproximação entre esses campos e estabelecendo diretrizes. 

                                                
29

Considera-se a atuação na mídia dos evangélicos nas últimas duas décadas, principalmente dos neopentecostais 

como descreveu André Ricardo de Souza (2005), 
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O Vaticano demonstrou uma oposição e censura a todo tipo de mídia até a II guerra 

mundial.  Porém, foi no pós-guerra que se decidiu criar uma opinião pública favorável para 

resistir à manipulação de regimes totalitários. No entanto, os documentos oficiais Miranda 

Prorsus de 1957 e o Inter Mirifica de 1963 mantêm o clima de vigilância e desconfiança.  Foi 

somente no documento Communio et Progressio  de 1971 que se admitiu a importância dos 

meios de comunicação. Reconhecer os meios de comunicação na formação do mundo 

moderno implicou na consciência do dilema de ter que conciliar sua prática evangelizadora e 

visão de mundo com a dinâmica dos novos meios tecnológicos (MONTERO, 1991).  

A religião católica no Brasil inicia sua ocupação dos meios eletrônicos com as 

emissoras de rádio a partir da década de 1950, junto com a expansão deste veículo na 

sociedade, quando o objetivo era o combate as “seitas”, como já acontecia nos meios 

impressos (jornais e revistas). Esta não esteve sozinha nessa investida no rádio. Os espíritas e 

evangélicos também se inseriram nesse meio de comunicação e estavam em ampla expansão.  

A ideia da Igreja Católica ao ampliar o uso dos meios eletrônicos, como o rádio e depois a 

televisão, era o de alcançar os que não sabiam ler para efeito de conversão, e de obter novas 

concessões de emissoras para competir com as outras religiões (MONTERO, DELLA CAVA, 

1991). 

No momento em que a religião católica se associa à lógica da mídia, sob a condição da 

secularização, conduz para mudanças contínuas no contexto das religiões. Mesmo sentindo 

dificuldades em transformar seu discurso religioso para os meios de comunicação de massa, a 

Igreja Católica adaptou-se as condições da sociedade moderna, constituída pela supremacia 

das imagens e das emoções. 

Uma das razões para a Igreja Católica usar os recursos da mídia, como estratégia de 

conversão foi para competir com outras agências formadoras de opinião e valores que estão 

presentes no cotidiano das pessoas.  Quando setores da Igreja aceitaram a noção de opinião 

pública, também acataram dentro da instituição o pluralismo, e de certa forma, enfraqueceram 

o controle da produção do discurso e da ação evangelizadora (MONTERO, 1991).  

As religiões fazem parte da estrutura das sociedades e adaptam-se as transformações 

que ocorrem nos ambientes sociais e quando uma situação de esvaziamento do sentido 

religioso paira sobre a sociedade, as religiões procuram garantir condições de atuarem e de 

vitalizarem suas práticas, ou mesmo, adotam novos meios de se relacionar com os indivíduos 

nos diferentes espaços sociais.  É também nesse contexto, que surgem as novas religiões, com 

uma diretriz para atender as necessidades da sociedade contemporânea e aproximar-se das 

pessoas com o uso da mídia, propagando seus valores e práticas religiosas.  No Brasil, a Igreja 
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Católica tem se esforçado para dominar a lógica da mídia, transformando sua atuação para 

atender a realidade e comunicar-se melhor com a sociedade contemporânea.   

A orientação para a relação entre a Igreja Católica e os meios de comunicação, na 

aproximação e diálogo dos religiosos com os fiéis na sociedade, evidencia-se nos diversos 

documentos fundamentais da Igreja Católica que tratam da comunicação social na Igreja 

(DARIVA, 2003) e nas publicações dos estudos da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) como o de número 101, intitulado: “ A comunicação na vida e missão da 

Igreja no Brasil”, onde é reconhecido que:  “A mídia é um fator decisivo para o crescimento 

dos indivíduos singulares, mas também de toda sociedade.” (CNBB, 2011, p. 17).   

A proposta da CNBB (2011) é de uma educação para a mídia, onde se instituem 

diretrizes para a Igreja no mundo da própria mídia, delimitando as iniciativas dos católicos em 

vários instrumentos dos meios de comunicação de massa, como o rádio, imprensa, televisão, 

cinema e na Internet.  Estas orientações da CNBB estendem-se para os sacerdotes em todos os 

níveis hierárquicos, como bispos, presbíteros, diáconos, todos os religiosos e até os leigos 

católicos , delimitando a forma de planejar a comunicação pastoral.  

A relação entre mídia e religião católica no Brasil revela-se por uma condição moderna 

de influências culturais, exercendo o predomínio das imagens sobre as palavras, então, uma 

necessidade de conseguir tornar visível o sentimento leva a um estilo de atuação para a 

conquista da audiência.  A religião católica entendeu que neste momento estar nos meios de 

comunicação de massa é obter visibilidade na sociedade com a ocupação dos espaços 

midiáticos.  
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 1.1 .  A Igreja Católica e o campo religioso brasileiro   

 

A diversidade religiosa no Brasil está cada vez mais visível nos dados estatísticos dos 

Censos realizados pelo IBGE, demonstrando a situação de pluralismo religioso, quando já 

existe liberdade para se assumir que não se é católico sem ser excluído ou criticado pela 

sociedade brasileira. No último senso de 2010 foi comprovada uma tendência de diminuição 

das taxas dos católicos no país, em uma situação já observada desde o final do século XX e 

mantida neste século.  Os dados do IBGE demonstraram que em 2000 os católicos eram 

73,8% da população brasileira e em 2010 diminuíram para 64,6%.  Associado a esses dados 

está o aumento do número de evangélicos que passaram de 15,4% para 22,2% dos brasileiros, 

o que em números é expressivo, são 42,3 milhões de pessoas. De acordo com os dados deste 

censo, os cristãos são maioria expressiva, são 86,9% de brasileiros distribuídos entre católicos 

e evangélicos, determinando tensões e disputas no campo religioso brasileiro, na mídia, na 

política e nos espaços urbanos (ANDRADE, 2006a; ANDRADE, MENESES, 2012). 

A Igreja Católica se sentiu ameaçada com a diversidade religiosa que ganhou as 

estatísticas do IBGE desde os registros dos Censos da década de 1940 a 2000 (CAMPOS, 

2008).  Foi a diversidade religiosa após a década de 1980, que preocupou a Igreja Católica 

brasileira, porque deixou de ser uma situação de algumas regiões do país para ser uma 

condição do pluralismo cristão e os católicos demonstraram estar cientes de experimentarem 

uma crise na religião na década seguinte, momento em que as reflexões sobre as estratégias 

pentecostais e a crise de plausibilidade do catolicismo são observadas nos textos da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) (ANDRADE, 2006a).   

Faz-se necessário expor algumas situações que ocorreram no início do século XX para 

uma melhor compreensão do caminho traçado pela Igreja Católica no campo religioso 

brasileiro. Como Bourdieu (2007b) indicou, a história social rompe com a situação de 

problema social momentâneo, e a situação da Igreja Católica no campo religioso brasileiro 

estrutura a compreensão da sua constituição progressiva e, portanto, é essencial o 

reconhecimento de algumas das suas problemáticas, pelas relações sociais que estabeleceu e 

as que emergem.  

A religião católica mantinha no Brasil um embate com as religiões afro-brasileiras 

denominadas como “seitas”, o candomblé e a umbanda, desde a época da ocupação do 

território e que se expandiram na década de 1950, juntamente com o espiritismo que teve 

espaço junto à classe média, com a prática da caridade e obras filantrópicas, conseguindo se 
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legitimar socialmente e resistir aos preconceitos (CAMARGO, 1973 apud SOUZA, 2005). 

Mas a disputa por fiéis ficou acirrada a partir da chegada dos evangélicos no Brasil junto com 

os processos socioeconômicos do aprofundamento do capitalismo na sociedade moderna. Foi 

por meio de missionários europeus que o protestantismo  pentecostal chegou ao país com a 

Congregação Cristã do Brasil em 1910 e a Assembléia de Deus em 1911.  No entanto, foi na 

década de 1950, com o “pentecostalismo de cura divina”, que aconteceu uma agressiva 

investida do movimento pentecostal com o movimento itinerante “Cruzada Nacional de 

Evangelização” que usou de pregações em locais públicos, como  tendas, teatros, ginásios e 

no rádio. (SOUZA, 2005).  

Apontado por André Ricardo de Souza (2005) como reações da Igreja Católica ao 

crescimento das outras religiões e ao processo de secularização da sociedade brasileira está a 

criação em 1952 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por Dom Hélder 

Câmara, e a Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM) em 1955.  Outras medidas 

foram tomadas pela Igreja, como reconhecer a validade da ciência e afastar-se de ideias 

tradicionais, a exemplo dos milagres, ou posicionar-se a favor dos oprimidos com a Teologia 

da Libertação e a resistência à ditadura militar, ou ainda, eleger inimigos como o comunismo, 

o espiritismo e a maçonaria, obedecendo à tendência do momento político.  O intuito era se 

ajustar à modernidade - que levou ao pluralismo cultural e religioso - e recuperar a influência 

na sociedade brasileira.  Como afirmou André Ricardo de Souza: “A concorrência religiosa, 

por sua vez, tornava-se um problema cada vez maior para a Igreja Católica, que assistia o 

esvaziamento de suas fileiras e o crescimento das igrejas pentecostais” (SOUZA, 2005, p. 19).  

São as transformações no interior da Igreja Católica do Brasil no início do século XX 

que levaram a uma aproximação das estratégias de comunicação, que se mostraram eficientes 

nas outras religiões, principalmente entre os neopentecostais.  A realidade da sociedade 

contemporânea brasileira e as questões da pastoral católica, incluindo as estratégias de 

comunicação na sociedade foram prontamente estudadas pela CNBB ao longo dos últimos 

anos, conforme apontam a publicação dos “Estudos da CNBB” que ainda tratam de 

diagnosticar os problemas sociais para a evangelização católica e orientar os religiosos e 

leigos católicos a lidar com o pluralismo religioso.  Foi a partir da atitude de autocrítica que a 

Igreja Católica recorreu a mudanças na pastoral e abertura à modernidade, como observou 

Péricles Andrade: “[...] observa-se que, num determinado momento, emerge uma reflexão que 

ressalta a eficácia das estratégias pentecostais e, ao mesmo tempo, reconhece a crise de 

plausibilidade do catolicismo, sobretudo aquele de matriz tradicional.” (ANDRADE, 2006a, 

p. 42).  
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Como reação ou estratégia frente à diminuição da hegemonia religiosa católica no país, o 

episcopado brasileiro e o Vaticano apoiaram movimentos religiosos para tentar restabelecer 

um catolicismo emocional, através dos Movimentos Eclesiais e da Renovação Católica 

Carismática (CARRANZA, 2011).  Este último, inicialmente chamado de “Pentecostalismo 

Católico” e depois renomeado de movimento de Renovação Católica Carismática (RCC) se 

instituiu no Brasil a partir dos Estados Unidos, quando em 1967 teve origem dentro de uma 

universidade norte-americana.  Já secular no berço de sua existência o movimento tem como 

referência as experiências místicas e o batismo no Espírito Santo.  A RCC recebeu 

reconhecimento internacional em 1973 com a aprovação do Papa Paulo VI, ratificada em 

1979 pelo Papa João Paulo II.  Aportou no Brasil com um perfil de classe média direcionada 

para a leitura da Bíblia, valorização dos dons do Espírito Santo e da Virgem Maria.  Sua 

estrutura se organiza a partir das multidões com os grupos de oração que promovem encontros 

festivos e uma difusão chamada de espontânea que evoluiu para uma estrutura de marketing 

promocional, associado a um sistema de comunicação com programas de rádio, TV, editoras, 

jornais dentre outros recursos. (CARRANZA, 2000). 

As atividades da Renovação Católica Carismática (RCC) são a base da evolução da 

relação da Igreja Católica no Brasil com a mídia.  Os mais novos padres cantores e artistas 

que estão no campo midiático, disputando o espaço mercadológico, projetam-se de alguma 

forma na sociedade a partir de comunidades ligadas ao movimento da renovação carismática, 

mesmo não sendo sacerdotes oriundos da RCC, essa aproximação proporciona visibilidade 

social. 

Outra demonstração de que a Igreja Católica movimentava-se na direção da opção pela 

visibilidade dos meios de comunicação social e parte de uma série de ofensivas no campo 

religioso que impulsionaram mudanças na ação pastoral católica, foi à criação em 1998 do 

Instituto Brasileiro e Marketing Católico pelo publicitário Antonio Miguel Kater Filho.  Kater 

Filho era membro de um grupo de leigos, a “Associação do Senhor Jesus” fundado em 1981, 

que objetivavam usar a televisão para evangelizar (ANDRADE, 2006a).  

Kater Filho publicou um estudo em 1994, intitulado: “O marketing aplicado a Igreja 

Católica”. Na apresentação da obra declarou o intuito de responder a evasão de fiéis, 

buscando ampliar a participação e o número de fiéis.  O trabalho teve a hipótese assim 

descrita: “O marketing, adequadamente aplicado à Igreja Católica, resolverá satisfatoriamente 

o problema da evasão dos católicos e a falta de motivação entre seus fiéis, levando-os a um 

renovado interesse e amor pela Igreja.” (KATER FILHO, 1994, p. 15). 
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Observa-se que foi a partir da década de 1950 no Brasil que se acirram as disputas por 

fiéis em função da já mencionada investida do movimento pentecostal.  No entanto, foi 

também no cenário mundial que a Igreja Católica definiu nesse mesmo período as primeiras 

observações de uso dos meios de comunicação de massa, rádio e televisão em seus 

documentos, comungando com o crescimento do uso do rádio pelas outras religiões que 

ocuparam este campo para disputar fiéis.  Nas décadas seguintes se consolida a adoção da 

mídia pela religião católica, ou seja, é posto em prática o que era discutido, principalmente o 

uso da televisão. 

Nas décadas de 1960 e 1970 o catolicismo brasileiro viveu a influencia da abertura do 

Concílio Vaticano II (1962-1965). Porém a Igreja Católica brasileira estava ainda dividida 

entre a Igreja dos Pobres, com o movimento da Teoria da Libertação, com as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) refletindo sobre as relações sociais da América Latina em resposta 

aos excluídos e os movimentos de revivescência espiritual ou Carismático, depois Renovação 

Católica Carismática (CARRANZA, 2000, ANDRADE, 2006a). 

Na década de 1980 se configurou o cenário das igrejas eletrônicas no Brasil, com uma 

programação importada dos Estados Unidos da América, onde o televangelismo pentecostal 

de dissidentes da Igreja Católica era pautado com forte apelo para a manipulação religiosa da 

miséria do povo sofrido (ASSMANN, 1986).  É nessa época que a Comunidade de Aliança e 

de Vida Canção Nova iniciou sua atuação com uma rádio e em seguida, depois em 1989 o 

sistema de Televisão Canção Nova como retransmissora da TVE – Rede Educativa do Brasil. 

Especificamente, na década de 1980, os católicos se organizaram no campo da mídia e 

formataram as suas campanhas. Em 1991, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

adquiriu a TV Record e a Rede Vida de Televisão recebeu a concessão no Governo Sarney, 

no ano de 1989, para iniciar suas atividades em 1995 (CARRANZA, 2000).   

Entre 1980 e 1991 a taxa de crescimento dos fiéis pentecostais foi de 7,1% e entre 1991 e 

2000 expandiu os dados crescendo para 8,3%, distribuídos entre diversas Igrejas pentecostais 

como a IURD, Renascer em Cristo, Bola de Neve e outras. O Censo do IBGE registrava então 

no Brasil 3,9 milhões de pentecostais em 1980, crescendo para 8,8 milhões em 1991, em 2000 

ampliando para 17,7 milhões (MARIANO, 2008).  Nos dados já apresentados no início dessa 

pesquisa foi em 2010 que o Censo do IBGE registrou 42,3 milhões de brasileiros que se 

denominam evangélicos, sem poder aprofundar a compreensão qualitativa destas estatísticas, 

o que já se identifica é que o crescimento evangélico é particularmente neopentecostal  

(ANDRADE, MENESES, 2012).  
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Flávio Sofiati (2011) abordou em sua obra que o campo religioso brasileiro proporciona 

muitos debates e até polêmicas junto aos pesquisadores por sua caracterização e formação 

histórica.  O autor cita como exemplo a situação mais recentemente da Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD), que juntamente com outras religiões pentecostais, contribuíram para o 

pluralismo religioso na disputa do monopólio da Igreja Católica, criando além de práticas 

ritualizantes, compostas pelo encantamento e elementos mágicos, os partidos políticos, as 

emissoras de televisão, rádio e o uso da Internet. 

Na disputa que se instalou no campo religioso brasileiro entre as igrejas católica e 

evangélicas (pentecostais e neopentecostais), com destaque para a  IURD, foram os 

carismáticos que obtiveram mais espaço midiático,  legitimando o modelo de catolicismo do 

movimento da RCC, com a opção pela mídia eletrônica dando ao catolicismo maior 

visibilidade.  O caminho que se instituiu foi pela via da criação de estratégias e bens 

simbólicos de salvação plausíveis para manter ou ampliar o capital social da religião católica 

(ANDRADE, 2006a). 

 Essas situações remetem a suspeita de uma crise da transmissão das instituições e dos 

valores entre as gerações nas sociedades modernas, que estão quase se tornando rupturas 

culturais, devido a uma reorganização dos valores de referência coletiva que as sociedades 

estão observando em várias instituições geradoras de sentido, como escolas, universidades, 

partidos políticos, família e igreja.  Trata-se de uma das características da modernidade, as 

“sociedades amnésicas” onde cresce a dificuldade de manter uma memória coletiva que 

ofereça sentido, como é o caso da opção pela identificação com o cristianismo em detrimento 

do catolicismo, devido à maior flexibilidade e fluidez das trajetórias e filiações.  O fato é que 

o indivíduo na modernidade está na busca por interação social com um cristianismo 

humanitário engajado em uma causa de justiça, em um cenário religioso em movimento para a 

conquista da sua identificação individual (HERVIEU-LÉGER, 2008). 

 O campo religioso brasileiro no século XXI continua apresentando sinais de uma 

maior abertura a modernidade, a plausibilidade está instalada na busca por sentido para a vida  

e um individualismo crescente característico das sociedades contemporâneas, demonstram  a 

tendência a opção pelo uso dos recursos midiáticos como fato irrevogável.  Desde o final do 

século XX que a RCC sobressaiu-se aos demais movimentos católicos com as suas 

comunidades, como exemplo significativo está a Comunidade de Aliança e de Vida Canção 

Nova que utiliza todos os meios de comunicação social para manter a hegemonia da religião 

católica e aproximar-se da sociedade.  



 34 

 

1. 2 . O catolicismo midiático e a pluralidade religiosa brasileira 

 

 

O catolicismo midiático é um dos reflexos da aproximação da Igreja Católica com o 

advento da modernidade.  Trata-se da Igreja utilizando-se dos meios de comunicação social e 

da cultura de massa, instituindo um modelo de catolicismo que opta pela mídia e é redefinido 

por sua lógica.  É uma apropriação dos recursos midiáticos, para dar visibilidade tanto a 

religião católica como aos setores da Igreja que optaram por este modelo.  Pode-se afirmar 

que esse tipo de catolicismo no Brasil surgiu pelo movimento católico de revivescência 

espiritual: a Renovação Católica Carismática – RCC, estabelecendo uma nova fase neste 

movimento religioso.  A RCC desde 1978 comanda uma vasta rede de associações, 

comunidades e pregadores que dirigem uma estrutura de comunicação, mantendo várias 

rádios, editoras e televisões, como o Sistema de Televisão Canção Nova (STCN).  Portanto é 

o catolicismo que se apropria da mídia, considerado  uma nova face da Renovação 

Carismática que apresenta semelhanças com o neopentecostalismo, desperta críticas e gera 

conflitos dentro dos setores da Igreja Católica, e está  impulsionando a atuação e o sucesso de 

agentes religiosos, como os padres midiáticos (CARRANZA, 2000; 2011).   

Essa aproximação da Igreja Católica com a mídia acontece a partir do uso dos meios de 

comunicação de massa nas celebrações litúrgicas, na pregação do evangelho e principalmente 

pela música com os padres cantores, instituindo-se neste contexto os artistas da fé. O 

catolicismo brasileiro possui muitos padres cantores usando a música como instrumento de 

evangelização, entre os mais experientes estão o padre Jonas Abib, os padres Zezinho e 

Antonio Maria, e os mais recentes como padre Fábio de Melo, padre Marcelo Rossi, padre  

Joãozinho, padre Jorjão (Jorge Luis N. Pereira) e padres Zeca e Paulo Bosco, estes dois 

últimos já deixaram o sacerdócio (ANDRADE, 2006a).   

Na medida em que a sociedade moderna está rendendo-se ao controle dos eventos 

transmitidos pelos meios de comunicação social, quase toda situação retratada pela mídia que 

gera audiência é caracterizada como espetáculo e retransmitida pela mesma com esta 

intenção.  A religião é uma das dimensões das relações sociais que experimenta essa 

realidade, seus eventos e celebrações estão recebendo um tratamento de espetáculo e 
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ganhando espaço na mídia, principalmente quando há um religioso artista que gera uma maior 

audiência. 

É neste contexto que o catolicismo midiático faz parte de uma resposta de setores da 

Igreja Católica à dinâmica do campo religioso brasileiro, que desde a década de 1980, vive o 

avanço das religiões neopentecostais, em uma situação de pluralismo religioso.  Nos estudos 

desenvolvidos no âmbito da Igreja Católica a partir de 1990, por uma comissão especial da 

CNBB, foi admitida a eficiência das estratégias pentecostais e adotaram-se  novas ofensivas 

para manter a hegemonia dos valores católicos, implantando o diálogo e tomando as demais 

igrejas como parâmetro em uma situação de concorrência (ANDRADE, 2006a). 

Brenda Carranza salientou que a Igreja Católica e as evangélicas estiveram favorecendo 

a adaptação da sociedade à modernidade, mesmo que em alguns momentos estivessem entre 

colaborar com a mentalidade contemporânea, ou criticar os processos de exclusão social.  Os 

meios de comunicação de massa foram mais um dilema que as Igrejas enfrentaram e tiveram 

que lidar de acordo com seus modelos e ritmos históricos, apropriando-se dos meios ou 

tratando-os como adversários.  Desta forma, estas igrejas foram lidando com a mídia, que por 

si só é uma instituição produtora de sentidos e possui uma lógica própria com uma visão de 

mundo capitalista (CARRANZA, 2011). 

A Igreja Católica rendeu-se aos meios de comunicação de massa para competir com as 

outras doutrinas religiosas e Igrejas Evangélicas (principalmente as pentecostais e 

neopentecostais) que já utilizavam os recursos midiáticos, aproximando-se da sociedade de 

consumo.  A religião católica, mesmo criticando a mídia, absorveu em parte a sua cultura.  As 

novas linguagens da comunicação foram um dos desafios a ser superado pelos setores da 

Igreja Católica responsáveis pela gestão da comunicação.  No entanto, um desafio ainda maior 

é reservado à religião católica, no tocante a continuar entendendo a sociedade midiatizada
30

, 

que faz uso excessivo e sistemático da informação. 

No que diz respeito às determinações e orientações sobre os meios de comunicação 

social, a Igreja Católica desde o início do século XX, preocupa-se com a forma como são 

conduzidas as experiências nos meios de comunicação, deixando de condenar os mesmos para 

demonstrar os valores e oportunidades que estes podem propiciar a causa Católica na disputa 

                                                
30 Sociedade Midiatizada é uma expressão entendida a partir da sociedade contemporânea, que está saturada pelo 

audiovisual, e composta por acessos desiguais as tecnologias da informação, da comunicação e do 

conhecimento.  É entendido que na sociedade midiatizada as: “[...] relações sociais e os processos de produção 

simbólica estão cada vez mais midiatizados [...]” (MORAES, 2006, p. 11).  Para Sodré (2006) a sociedade 

contemporânea é regida pela tendência a virtualização das relações humanas articuladas por pautas 

individuais, utilizando as tecnologias da comunicação.  O termo midiatizada  está associado aos processos 

técnicos e mercadológicos da informação, regidos pela lógica do capital. 



 36 

por visibilidade no campo religioso.  Foi a partir de 1936 que as cartas encíclicas como a 

“Vigilanti Cura” sobre o cinema,  deixou de somente alertar sobre os perigos do meio e teve 

uma posição mais positiva.  Essa forma de lidar com os meios de comunicação social 

continuou  em 1957,  com a encíclica “Miranda Prorsus” que acrescenta observações sobre o 

rádio e a televisão.  Em 1963, o Concílio Vaticano II aprovou e publicou o “Inter Mirifica”, 

uma espécie de decreto, que dentre outros fatos instituiu um dia mundial da comunicação.  

Em 1971, outro documento, o “Communio et Progressio”, resultado de uma disposição do 

Concílio do Vaticano II e de um processo de cooperação internacional, é considerado a 

“Magna Carta” da comunicação cristã, posteriormente foi complementado pelo documento 

“Aetatis Novae” de 1992.  Este último, continha reflexões mais profundas sobre o impacto dos 

meios de comunicação,  tratando-os como essenciais, elevando a necessidade da Igreja de se 

integrar a esta nova cultura com uma nova evangelização no mundo contemporâneo 

(DARIVA, 2003). 

Outros documentos da Igreja Católica foram complementando as orientações do uso dos 

meios de comunicação social nas décadas de 1990 até o século XXI, tratando das questões 

morais, da violência, da formação dos sacerdotes, da ética, Internet e outros assuntos da 

sociedade moderna.  As orientações dos documentos da Igreja Católica associam-se aos 

estudos dos setores da instituição na sociedade brasileira, conduzindo para a conciliação entre 

os princípios da religião católica e as transformações sociais, com as disputas no campo 

religioso brasileiro que transcorrem paralelas a outras disputas em campos como o da mídia e 

da política. 

A Igreja Católica com os documentos que regulamentam sua atuação, procura estruturar 

o campo religioso, para manter sua posição e estabelecer uma lógica de uso dos meios de 

comunicação social, desta forma estruturam as relações sociais, interferem no campo do 

poder, legitimando a ordem, mantendo como Bourdieu (2007a) explicou em seus conceitos 

sociológicos, as condições de uma naturalização para a ordem simbólica contribuir com a 

ordem política.   

André Ricardo de Souza atribuiu ser o precursor da preocupação da Igreja Católica com 

a concorrência religiosa, a agressiva investida do pentecostalismo no caso do movimento da 

pregação itinerante: “Cruzada Nacional de Evangelização”, que a partir de 1951 passou a 

atuar agressivamente na sociedade brasileira, praticando o exorcismo, rituais de cura, e o uso 

do rádio, ampliando a visibilidade da religião evangélica entre os brasileiros.  Foi 

principalmente o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) na década de 

1980, com o crescimento de seus adeptos, atestados pelos dados do IBGE, que mais estimulou 
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os setores progressistas da Igreja Católica a decidirem-se pela opção de estratégias de 

comunicação social, adotando o marketing religioso e o uso da mídia (SOUZA, 2005). 

No Brasil houve um declínio da religião católica nas últimas quatro décadas, observado 

na baixa participação e frequência as Igrejas Católicas, dos batismos e casamentos.  Paralelo a 

isso houve uma vitalidade das outras religiões e dos fenômenos religiosos.  Uma liberdade 

individual de escolha é o princípio da formação do pluralismo religioso e do estabelecimento 

de um mercado religioso concorrente, que estimula as instituições religiosas a exercerem a 

criatividade, para mobilizar seus fiéis no intuito de mantê-los e de conquistar novos 

(PATRIOTA, 2007).  

Nesse contexto é importante lembrar que a maioria das atividades religiosas segue a 

lógica da economia de mercado, em uma situação pluralista ou de mercado, quando as 

instituições religiosas são colocadas para escolha no mercado e a submissão é voluntária, 

diferente das tradições religiosas impostas pela autoridade (BERGER, 2009). 

A grande valorização da mídia e o excesso de informação mediante a economia 

capitalista globalizada constituiu um cidadão apático e consumista, logo as tecnologias da 

comunicação são responsáveis por novas sociabilidades e elaboram processos sociais de 

significação e sentido, compreendendo que: “A cultura religiosa exposta na mídia, dessa 

forma,  tem o papel de fornecer produtos religiosos capazes de preencher  os ‘vazios’, dando 

sentido à vida dos que a ela recorrem” (PATRIOTA, 2007, p. 92). 

A mídia, que é ligada a sociedade de consumo, faz circular bens comerciais e simbólicos, 

juntamente com serviços para a reprodução social dos indivíduos e suas subjetividades, e este 

foi um dos muitos motivos que fez a mídia ser tratada como adversária pela Igreja Católica 

por muito tempo, pois ao veicular valores morais, éticos e culturais próprios estaria 

confrontando os valores da religião católica.  No entanto, a Igreja Católica no Brasil decidiu 

incorporar os meios de comunicação de massa às ações pastorais após a segunda metade do 

século XX, por meio das iniciativas de membros de movimentos de abertura à modernidade, 

como o movimento da RCC (CARRANZA, 2011).  Encarando as divergências de setores 

mais tradicionais com o catolicismo midiático, a RCC movimentou o campo religioso em 

busca de ampliar o número de fiéis e manter financeiramente as comunidades do movimento.  

A experiência do catolicismo midiático na situação de mercado orienta-se pela 

apresentação de mensagens católicas de forma sedutora, procurando atender o vazio 

emocional característico dos indivíduos na sociedade de consumo.  As atrações e produtos 

midiáticos são sempre criativos e a organização religiosa ativa na mobilização dos fiéis.  
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As orientações da CNBB (2011) indicam uma opção decisiva para o catolicismo 

midiático, pautando-se na definição de um sistema de regras para garantir o desenvolvimento 

da democracia e o pluralismo, da liberdade e da participação.  Os textos que compõem o 

estudo de número 101 da CNBB, alertam para a vigilância da comunidade eclesial no campo 

da comunicação social,  indicando e incentivando  a participação dos católicos no campo da 

mídia:  “Espetáculos e programas sobre temas e experiências religiosos constituem expressão 

da grande contribuição da mídia e dos católicos  ao aprofundamento e à difusão do patrimônio 

religioso e da tradição católica do país” (CNBB, 2011, p. 97-8). 

Neste cenário, o catolicismo midiático está estruturado na atuação de leigos e religiosos, 

preparados para utilizar as técnicas e recursos midiáticos, optando por realizar celebrações 

litúrgicas no formato de espetáculos.  Constantemente os shows de cantores e bandas católicas 

são realizados como atividades para atrair o público e conquistar a audiência necessária à 

manutenção dos eventos e celebrações religiosos católicos.  Nos eventos, as atrações deixam 

de ser somente a liturgia do ritual (como a missa), para deslocarem-se aos artistas da fé.  A 

audiência passa a ser uma obrigação, atendendo a lógica da mídia, e depois aos objetivos da 

religião de reunir os fiéis para evangelizar,  sempre associando os artistas do altar, religiosos 

ou leigos, bandas e padres cantores.  
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 1. 3 . Padres midiáticos: os artistas da fé  

 

 

A ocupação de sacerdotes religiosos na mídia não é exatamente uma novidade.  As 

celebrações religiosas no rádio e na televisão brasileira tiveram como inspiração os 

televangelistas dos Estados Unidos da América (EUA).  Os primeiros televangelistas nos 

EUA eram quase autônomos, não estavam ligados às igrejas tradicionais e muitos possuíam 

recursos midiáticos próprios ou estavam associados a grandes organizações de televisão.  

Tinham uma função política e econômica, pois esses agentes defendiam os interesses 

capitalistas da sociedade norte americana e implantaram técnicas para angariar fundos, como 

a venda de espaço sagrado, arregimentando sócios para obter contribuições e com isso 

mantinham suas estruturas midiáticas.  A experiência do televangelismo nos EUA e na 

América Latina teve a participação de religiosos católicos como o bispo católico Fulton 

Sheen, o padre John Bertolucci e a religiosa Rita Francis, conhecida como Madre Angélica. 

(ASSMMAN, 1986). 

A instituição de agentes religiosos no catolicismo midiático no Brasil, foi parte do ritmo 

de abertura da religião católica a modernidade como uma estratégia para evangelizar em todos 

os meios, e também de manter sua hegemonia religiosa em uma sociedade que consolida a 

experiência do mercado de consumo de bens culturais.    

O pluralismo religioso no Brasil e a plausibilidade da sociedade contemporânea 

imprimiram as novas formas de relação com o sagrado, como a moda de vestir a devoção dos 

santos ou anjos, ou a própria vestimenta dos padres, as roupas das missas desenhadas, 

coloridas e bordados com motivos “afros ou geométricos”, ou os movimentos religiosos 

centrados em uma religiosidade emotiva, e, principalmente, o uso da mídia associado aos 

espetáculos com grandes multidões sob o comando de padres cantores e artistas da fé, 

seguidos por fiéis e fãs (ANDRADE, 2006a). 

Em uma análise das duas mais expressivas experiências da Igreja Católica brasileira de 

abertura a modernidade, Péricles Andrade (2006a) mencionou a Igreja dos Pobres e o 

movimento da Renovação Católica Carismática (RCC) apontando para a instituição de estilos 

de sacerdotes que acompanhavam a ideologia destes movimentos com atuações sociais 

diferenciadas em cada um dos casos mencionados.  No caso da Igreja dos pobres foi um perfil 

de padre pronto para a luta social e intelectualizado, já no movimento da RCC um padre da 

cura, da conversão e bastante expressivo.    
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Um estilo de religioso mais próximo do perfil do movimento da RCC está se tornando 

um modelo de sacerdote na Igreja Católica no século XXI, deixando de ser associado a 

movimentos católicos específicos e ampliando a atuação em todos os espaços da sociedade 

midiatizada.  Para este estilo de sacerdote católico foram dadas várias denominações pela  

própria mídia e pelos pesquisadores já mencionados, que vão de padres cantores, artistas do 

altar, pop star, artistas da fé até padres midiáticos, mas todas as formas de classificá-los são 

associadas ao uso das grandes celebrações, dos espetáculos que estes agentes religiosos 

promovem, ou participam, encantando o público com seus talentos. 

 André  Ricardo de Souza (2005) entendeu que os padres cantores fazem parte 

de uma atividade que é comum no catolicismo, o uso da música para sensibilizar e 

evangelizar, compondo ou interpretando canções.  Estes cantores religiosos, leigos ou 

sacerdotes, usam canções para divulgar a mensagem católica, e apesar da experiência dos 

padres cantores ser mais observada a partir da RCC, este pesquisador adverte que: “Não se 

pode fazer a associação direta de padres cantores a Renovação Carismática Católica.” 

(SOUZA, 2005, p. 75).  

 Péricles Andrade (2006a) corrobora com Souza (2005) quanto ao uso da 

música pelos padres midiáticos, tanto na aproximação destes agentes com o movimento da 

RCC para obter visibilidade, como no fenômeno midiático que os artistas da fé se tornam na 

sociedade brasileira.  

A mídia católica e a leiga ocuparam-se com a produção simbólica elaborada a partir 

dos padres artistas da fé no século XX, como é o caso do padre Fábio de Melo e seu mais 

famoso antecessor o padre Marcelo Rossi, o que proporcionou mais espaço nos meios de 

comunicação de massa para a própria Igreja Católica e para novos padres midiáticos, 

conquistando pauta nos noticiários e na Internet.  Os padres cantores e artistas ou midiáticos 

ocuparam o ciberespaço, interagindo e conectando-se pela web, sendo monitorados por seus 

fãs e compartilhando informações, ou tão somente evangelizando nas redes sociais.  

Para efeito de melhor compreensão das características dos padres cantores e artistas da 

fé, utiliza-se a divisão em dois grupos realizada pelo estudo de Andrade (2006a) para se 

refletir sobre as características destes padres.  Os padres midiáticos são classificados em 

“mais fechados” e “mais abertos” à mídia secular.  No primeiro caso, os padres que mais se 

destacam são: Jonas Abib, Zezinho e Antonio Maria. Os padres Jonas e Zezinho apresentam 

uma preferência pela mídia católica e restrições aos meios de comunicação de massa, 

cantando somente músicas religiosas.  Já o padre Antonio Maria não segue esse perfil, adota 

um comportamento contemporâneo e é frequentador da mídia leiga, cantando em vários locais 
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e interpretando canções de artistas laicos como Roberto Carlos.  No grupo dos padres “mais 

abertos”, estão os padres Marcelo Rossi,  Joãozinho, Jorjão (Jorge Luis N. Pereira) padres 

Zeca e Paulo Bosco (ambos deixaram o sacerdócio) e os padres carismáticos e gêmeos 

Wallace e Wellington.  Estes últimos sacerdotes surgem após a década de 1990, são mais 

abertos à modernidade, preocupados com a recepção de seus bens simbólicos ofertados no 

mercado e pelo gosto de seus fiéis e fãs, aderiram às estratégias de marketing  e frequentam as 

emissoras laicas.  São estilos diferentes ou traços distintivos, os dois primeiros mais fechados 

e ligados à religião e os demais abertos à modernidade, construindo uma imagem à distância 

de seus féis e com comportamento e atitudes de apresentadores de programa de televisão leiga 

(ANDRADE 2006a).  

Cada um dos padres midiáticos procurou uma forma própria de agir,  distinguindo-se 

entre eles, como o ex-padre Zeca, surfista, que criou o evento “Deus é Dez”, realizando 

grandes celebrações na praia no Rio de Janeiro, ou o padre Paulo Bosco que adaptava letras 

religiosas para o som da música rock. Outro exemplo é o padre Marcelo Rossi considerado 

pela mídia um ícone na década de 1990, marcando sua atuação com o lema “Sou feliz porque 

sou católico”, propagado no marketing da Igreja Católica no Brasil, ou a grife do Terço 

Bizantino, com orações e o santuário, comercializando mercadorias religiosas (SOUZA, 

2005).  

Os padres midiáticos ao surgirem no campo religioso procuram destacar-se atuam como 

novos atores que estabelecem uma estratégia e até uma estética diferenciada dos anteriores, 

sobressaindo-se dos demais por certa heterodoxia e se identificando com a juventude 

(BOURDIEU, 2008b). Essa situação está no entendimento de que os traços distintivos 

simbolizam a posição diferencial destes agentes na estrutura social, que vão da roupa, à 

linguagem até as maneiras, tudo remete a divulgação e propicia a distinção que a sociedade 

vai reconhecer em cada um deles (BOURDIEU, 2007a). 

Neste contexto, esta pesquisa identificou no padre Fábio de Melo alguns traços 

distintos dos demais padres midiáticos, a partir da sua formação pessoal e educacional, da 

subjetividade impressa em seu discurso e da sua atuação que vai da opção de sua vestimenta à 

sua imagem artística na mídia.  Também é observado que os padres midiáticos promovem um 

despertar do desejo dos seminaristas de se tornarem sacerdotes artistas.  Em certo sentido, a 

Igreja Católica corrobora com essa possibilidade, incentivando e preparando os seminaristas 

por meio dos educadores dos seminários para estimular os talentos dos jovens religiosos.   

Péricles Andrade (2006a) em sua pesquisa capturou uma afirmação do padre 

Joãozinho em entrevista a mídia, onde ele afirmava que em alguns anos “haveria um padre 
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Marcelo Rossi em cada igreja”. Associando-se ao pontificado de João Paulo II que foi 

propulsor de um estilo de sacerdote católico que ocupou e interagiu com todas as mídias.  O 

projeto evangelizador deste papado foi inspirado em um carisma midiático.  No Brasil, teve o 

padre Marcelo Rossi como um forte representante nas décadas de 1990 e 2000, que ampliou o 

leque midiático do catolicismo indo do rádio e dos impressos para a televisão, e do cinema à 

Internet (CARRANZA, 2011). 

Diante desta “explosão midiática”, a hierarquia católica se posicionou elaborando 

documentos voltados para a instrução dos educadores nos seminários, com o objetivo de 

preparar os seminaristas a lidar com os meios de comunicação de massa.  Um destes 

documentos foi a ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis de 1986.  Vários outros foram 

criados para dar suporte aos educadores nos seminários e a formação dos seminaristas foi 

dividida em níveis, associados ao trato com a comunicação social.  Foram os níveis: básico, 

pastoral e especializado. O nível básico é a formação voltada para todos os seminaristas, 

forma especificamente receptores das mensagens dos meios de comunicação de massa.  O 

nível pastoral forma para o uso dos meios de comunicação, indicado no apostolado e na 

orientação aos fiéis.  Já o nível especializado é indicado para os que já trabalham com os 

meios de comunicação, ou seminaristas que demonstram talentos para serem bons 

comunicadores (DARIVA, 2003).  Observa-se também que neste século o estudo da CNBB 

(2011), intitulado “a comunicação na vida e missão da Igreja no Brasil”, indica uma grande 

preocupação com a capacidade dos educadores nos seminários e dos seminaristas em utilizar a 

mídia, determinando regras na educação para essa finalidade, além de responsabilizar os 

agentes que trabalham nas pastorais das igrejas a promoverem formação para os religiosos 

operarem as mídias e criarem propostas de ação comunicativa. 

É perceptível que a Igreja Católica do Brasil no século XXI está se preocupando com o 

corpo de sacerdotes, procurando oferecendo-lhes condições para despertar e ampliar 

habilidades e competências para lidarem com recursos midiáticos.  Em outras palavras, os 

sacerdotes católicos estão sendo preparados para deterem a competência de produzir  e 

reproduzir o capital religioso católico pela mídia.  A tendência a estimular este estilo de 

sacerdote proporciona a possibilidade de fortalecer, ou aprofundar, o modelo do padre 

midiático, do qual o padre Fábio de Melo é um agente de destaque, cada vez mais se 

adaptando a uma lógica que agrega a cultura da mídia na cultura religiosa, e gerando tensões 

dentro da estrutura social contemporânea. 

A religião católica contribui para a reprodução de uma ordem social mantida por um 

conjunto de valores, práticas e representações que estruturam a vida dos indivíduos na 



 43 

sociedade, justificando e legitimando classes sociais e dominações (BOURDIEU, 2007a).  

Neste sentido, a ampliação do uso da mídia na sociedade conduz para uma nova forma de 

pensar, agir e se relacionar, ou seja, outro tipo de interação.  As instituições tradicionais como 

a Igreja Católica esforçam-se para se inserir no contexto midiático e continuar legitimando-se 

e legitimando a ordem social vigente.  A ocupação dos espaços midiáticos pela Igreja Católica 

é uma extensão dessa atuação de reprodução de uma ordem que se associa ao poder de 

alcance da mídia, no tempo e espaço, para propagar as mensagens ideológicas do catolicismo, 

e para a manutenção da hegemonia destes valores. 
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2. O padre Fábio de Melo no Catolicismo Midiático Brasileiro 

 

 

Desde o ano de 2001, o padre Fábio de Melo exerce o sacerdócio e é reconhecido pela 

mídia e por grande número de fãs por seu carisma junto aos fiéis católicos, em uma 

perspectiva de senso noção comum. A abordagem de sua história social é essencial para tratar 

esse objeto e as situações que o envolvem no catolicismo midiático.  Apesar de ter sido 

ordenado
31

 em 2001, iniciou sua produção midiática antes de ser padre, com o seu primeiro 

CD intitulado: “De Deus, um cantador”, lançado em 1997.  Em 2003, registrou o site na 

Internet, reforçando sua condição de artista na mídia, seu sucesso foi muito rápido se 

comparado com os demais padres cantores.  Os produtos midiáticos do padre Fábio de Melo 

receberam larga aceitação da sociedade brasileira, contando com audiência entre católicos e 

não católicos.  Segundo Lauro Jardim (2011) no ano de 2010 as vendas dos seus álbuns 

musicais e livros ocuparam o quinto e sétimo lugar entre os mais vendidos, estipulando um 

total de 324.706 unidades vendidas.  

O padre Fábio de Melo desempenha várias ações artísticas, além de ser um sacerdote, 

é cantor, compositor, escritor, apresentador de rádio e TV e já foi professor universitário. 

Trata-se de um padre midiático atuante no século XXI que obteve formação acadêmica em 

teologia, filosofia, com pós-graduação em educação e mestrado em antropologia teológica 

(MELO, 2009a, 2009b; FABIODEMELO, 2011). Ordenado sacerdote católico pela 

Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus – SCJ e exercendo a atividade 

tanto em paróquia como pela mídia, recebeu sua herança cultural e educação religiosa no 

século XX.  Ingressou no seminário aos 16 anos de idade, no ano de 1987, na cidade de 

Lavras em Minas Gerais.  

O padre Fábio de Melo tem demonstrado uma habilidade excepcional como 

comunicador e tem ocupado diferentes espaços midiáticos na sociedade, desta forma 

consolidando um estilo de padre artista e midiático.  Ele está ampliando a atuação dos artistas 

da fé, como os pioneiros: padre Zezinho, padre Antonio Maria e o mais recente padre Marcelo 

Rossi, dando visibilidade à imagem dos sacerdotes católicos na sociedade.   

Padre, cantor, escritor, apresentador de televisão e rádio, compositor e professor 

universitário Fábio de Melo é um assíduo usuário das novas mídias, no ciberespaço e pela 

                                                
31 O padre Fábio de Melo foi ordenado sacerdote católico em dezembro de 2001.  Segundo o Catecismo da Igreja 

Católica (1999) ser ordenado é receber o sacramento da ordem, ou o sacramento do ministério apostólico,  e 

ser consagrado em nome de Cristo, pastor da Igreja Católica. Palavra oriunda de  ‘ordinatio’ (ordenação). 
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Internet com o seu site, o Twitter  Oficial e aplicativos como o Instragam
32

. Ele ocupa o 

ciberespaço fazendo parte da dinâmica da cibercultura, onde adota discurso eloquente e 

intelectualizado, fruto de uma formação eclesial e acadêmica que estruturou e ampliou as suas 

potencialidades comunicativas e artísticas pessoais. Pode-se afirmar que os recursos 

midiáticos que compõem o ciberespaço, como o aplicativo Instagram e Twitter, fortalecem as 

características deste agente no campo religioso brasileiro na narrativa de sua imagem artística 

e social, ampliando sua visibilidade e a da religião católica.  É nesse caminho que o padre 

Fábio de Melo empenha-se em reforçar um estilo de sacerdote católico que em tempos de 

redes sociais virtuais, utiliza todos os recursos, para comunicar-se com a sociedade.  Esta 

capacidade de estabelecer uma comunicação com a sociedade foi aperfeiçoada por meio de 

um processo educacional amplo, que foi além da assimilação dos conhecimentos teológicos 

específicos, para o desempenho das atividades do sacerdócio católico. Houve na sua formação 

a incorporação de conteúdos voltados para as técnicas de comunicação social. 

O padre Fábio de Melo recebeu sua educação dentro dos parâmetros do processo de 

aprendizagem nos seminários, sobretudo após a publicação do documento da Instrução 

pastoral Communio et Progressio – a Carta Magna da comunicação cristã, que aproximou 

positivamente a Igreja Católica da comunicação social.  Foram recomendações aos religiosos 

para conhecer as técnicas, o uso e a incidência dos meios de comunicação na sociedade.  Em 

1986 as orientações para a formação dos futuros sacerdotes elegeram os meios de 

comunicação social como parte da formação sacerdotal, impulsionando os sacerdotes a partir 

deste momento a lidarem com o mundo da comunicação instantânea em rápida expansão.  

Nessa perspectiva, o despontar do padre Fábio de Melo nos holofotes da mídia leiga não é um 

evento aleatório e baseado só no seu talento e capacidade individual.  Vários setores da Igreja 

Católica estimularam religiosos com talentos artísticos a aproximarem-se da mídia, da mesma 

forma que as organizações midiáticas aproximam-se e absorvem os artistas da fé, devido a 

constante busca por audiência. 

Casos como o desse padre são fruto da busca da mídia pelos padres midiáticos. Uma 

procura por padres com talentos musicais que lhes forneça audiência, a moeda de troca das 

emissoras leigas. O padre Fábio de Melo apresenta um programa na TV Canção Nova e 

                                                
32

 Instagram é uma espécie de aplicativo que possibilita fazer fotografias e compartilhá-las nas redes sociais da 

Internet, como o Twitter, Facebook etc.. Foi elaborado e projetado por um brasileiro Mike Krieger e por um 

norte-americano Kevin Systrom para ser usado em Smartphones da marca Apple, depois foi disponibilizado 

em outros sistemas (WIKIPÉDIA, 2012; PIZA, 2012).  Segundo Polyana I. Rezende  Silva (2012) o Instagram 

é um aplicativo que fortalece a narrativa e a visibilidade do sujeito contemporâneo, enfatizando que o jornal 

Folha de São Paulo em maio de 2012, publicou que o Instagram  chegou aos 50 milhões de usuários.  
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frequenta programas de auditório da Rede Globo, principalmente por ter contrato com a 

gravadora Som Livre. (SOFIATI, 2011)  

As organizações midiáticas e a Igreja Católica apesar de divergirem em alguns setores 

convergem em um ponto: ambas possuem um interesse existencial pela conquista de 

audiência nas sociedades.  As condições para a mensagem ideológica da Igreja Católica 

ocupar diferentes espaços na sociedade são conquistadas por meio dos processos 

educacionais, dos religiosos, na aprendizagem dentro dos seminários, que cada vez mais 

estimula os religiosos a usarem  os recursos midiáticos.  A finalidade é divulgar os bens 

simbólicos do catolicismo e ocupar o campo religioso brasileiro.  Como foi demonstrado no 

primeiro capítulo desta pesquisa, no último século foram muitas as cartas encíclicas, os 

decretos, as instruções pastorais e mensagens dos Papas convergindo para a adoção de uma 

educação nos seminários preparando os religiosos para o uso dos meios de comunicação como 

uma estratégia de concorrência no campo.   

Segundo Noemi Dariva (2003) os documentos da Igreja Católica defendem 

orientações para lidar com os meios de comunicação e o estimulo aos talentos artísticos na 

formação dos futuros sacerdotes.  Por exemplo, as orientações para a formação dos sacerdotes 

de 1986 são para conceber os seminários como escolas de comunicação, que devem criar um 

clima de diálogo, abordando os meios de comunicação de massa como parte complementar 

desta formação.  Inclusive a instrução teórica e a experiência prática é recomendada para uma 

formação integral no aspecto da formação cultural e estética. Nessas orientações há uma 

preocupação em delimitar o gosto dos futuros sacerdotes. 

Foi no ano de 1987 que o jovem Fábio José de Melo Silva iniciou seus estudos no 

seminário menor em Minas Gerais, sob essas orientações foi que se constituiu sua formação 

de padre.  Portanto, o futuro sacerdote católico foi preparado para usar a comunicação social e 

todos os recursos midiáticos em sua atuação religiosa, seus talentos artísticos foram 

estimulados e direcionados para servir a evangelização católica e aos interesses da reprodução 

da hegemonia da Igreja Católica.  Os primeiros momentos da sua jornada como seminarista 

acompanharam as manifestações de setores da Igreja Católica que se preparavam para lidar 

com maior desenvoltura com a mídia no campo religioso brasileiro.  Destacam-se a 

implantação do Sistema Televisão Canção Nova (STCN) em 1989, os estudos da CNBB sobre 

os meios de comunicação e pluralismo religioso e a criação em 1998 do Instituto Brasileiro e 

Marketing Católico (IBMC) 
33

 por Karter Filho. 

                                                
33

 O Instituto Brasileiro e Marketing Católico (IBMC) foi criado por Antonio Miguel Karter Filho, em 1998 com 

o intuito de atender a novas estratégias de evangelização (ANDRADE, 2006a). 
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2.1 Quem é o padre Fábio de Melo?  

 

 

O padre Fábio de Melo é um mineiro da cidade de Formigas, nascido no dia 03 de 

abril de 1971, que recebeu o nome de Fábio José de Melo Silva. Filho mais jovem da senhora 

Ana Maria de Melo Silva e do senhor Dorinato Bias Silva que tiveram oito filhos. Seu pai 

exercia a profissão de pedreiro e sua mãe cuidava da casa, da educação e rotina dos filhos.  A 

família foi muito pobre, passou por dificuldades financeiras e diversos problemas emocionais.  

Foram privações diversas e a convivência com situações como o alcoolismo do senhor 

Dorinato ou a falta de trabalho que em algumas ocasiões levou a família a mudar de cidade.  

A família precisou enfrentar o envolvimento de um de seus irmãos com drogas, que chegou a 

levá-lo a experiência do cárcere, além de outras tantas aflições.  O jovem Fábio José decidiu ir 

para o seminário católico aos 16 anos de idade e ele mesmo comunicou a decisão a sua mãe.   

A mãe do padre Fábio de Melo foi entrevistada para está pesquisa e afirmou ter 

recebido a notícia da opção pelo sacerdócio do próprio filho com alegria e prazer, pois 

desejava que um dos seus filhos fosse padre.  Esta entrevista foi realizada com a senhora Ana 

Maria Melo da Silva, quando ela residia em Nossa Senhora da Glória, sertão sergipano, com 

sua filha Aparecida e seu neto Conrado.  O filho mais novo da senhora Ana Maria, o padre 

Fábio de Melo, mantem uma amizade com uma família da cidade sergipana.  A amizade foi 

firmada em uma das viagens de turismo religioso a Israel e após essa aproximação, ele 

confiou a essa família cuidar de sua mãe e afastá-la do assédio da mídia (informação 

verbal).
34

  

Em entrevistas a programas de emissoras de televisão leiga, compartilhados na 

Internet, pelo site You Tube, o padre Fábio de Melo retomou a informação de ter ido para o 

seminário com 16 anos e que sua opção pela carreira de sacerdote católico, foi um processo 

continuo ao longo de seus estudos nos seminários, sem atribuí-la a uma conversão, ou a 

qualquer evento transcendental ou místico.  A formação educacional que ele alcançou com 

graduação e pós-graduações foram obtidas a partir da opção, ou como ele afirma, da escolha 

de ser sacerdote católico 
35

.   

                                                
34 Estas informações foram obtidas a partir de entrevistas concedidas pela senhora Ana Maria Melo da Silva, mãe 

do padre Fábio de Melo, para está pesquisa em março e setembro do ano de 2012. 
35 Informação verbal: em entrevistas concedidas pela senhora Ana Maria de Melo Silva, mãe do padre Fábio de 

Melo, em março e setembro de 2012. E também informação obtida em entrevistas veiculadas na mídia e 

postadas no SBTonline no You Tube – Programa da Eliana:  Homenagem ao Pe Fábio de Melo, postado em 

10/04/2012. E também no Programa Marília Gabriela Entrevista – Partes 2 e 3 - Canal GNT da TV a Cabo, no 

dia 21/06/2009. 
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A senhora Ana Maria relatou como acredita ter influenciado a formação religiosa e 

moral dos seus filhos, através de uma educação católica.  Descreveu como conduziu todos os 

filhos a Igreja Católica e como lhes deu orientações cristãs.  Segundo ela, seus oito filhos 

eram levados a assistir as missas e mesmo com as dificuldades vividas pela família, pela falta 

de recursos financeiros, não os impediu de participar das festividades celebradas pela 

paróquia da cidade e de receber os sacramentos da Igreja Católica, como batismo, crisma, 

dentre outros. A senhora Ana Maria insistiu em afirmar nas entrevistas que transmitiu a moral 

e os valores católicos a todos os filhos, ensinou-lhes a rezar e a buscar o amparo da fé católica 

para enfrentar as adversidades vividas pela família.  E durante a entrevista concedida em 

2012, ela relatou repetidamente que possuía um desejo silencioso de ter um filho padre, mas 

salientou que nunca incentivou nenhum de seus filhos diretamente a ser sacerdote. Ela 

acredita que o seu filho caçula já estava predestinado a ser um sacerdote, ao relatar que no 

parto de seu filho Fábio José de Melo Silva o médico cantava a música “Jesus Cristo” – 

composição de Roberto Carlos – e ela atribui o fato a uma espécie de sinal para justificar a 

vocação do seu filho (Informação verbal).
36

. 

Em vários momentos da entrevista a Senhora Ana Maria posiciona e trata seu filho 

como “o padre”.  Há uma clara demonstração de um respeito adquirido pelo filho, devido a 

sua formação eclesiástica e ampliado após ele ser ordenado.  É perceptível que o respeito 

cultuado dentro da família é baseado na religiosidade.  Durante os relatos das entrevistas, a 

senhora Ana descreveu o envolvimento do padre Fábio de Melo na resolução de problemas 

familiares. Por se tratar de uma família sustentada na fé religiosa,  sua autoridade de sacerdote 

católico é para todos um pilar, a base de sustentação moral e ética, e com seu sucesso 

profissional (como artista da fé), o apoio e a sustentação é de caráter financeiro.   

Foi constatado que o circulo de amizades que o padre Fábio de Melo conquistou, entre 

fiéis católicos e fãs, o envolve e protege do assédio da mídia e é extensivo a seus familiares, 

como demonstrou a situação da mãe do sacerdote, a senhora Ana Maria, que residia em Nossa 

Senhora da Glória, no sertão do Estado de Sergipe, em 2012 longe de sua terra natal, para ser 

resguardada desse assédio. 

                                                
36 Esta informação foi obtida em entrevista concedida para esta pesquisa pela senhora Ana Maria de Melo Silva, 

mãe do padre Fábio de Melo, em março de 2012. E depois a mesma informação foi observada em entrevistas 

veiculadas na mídia e postadas no You Tube pela conta de Emerson Brasileiro - programa da Rede Globo: 

Turma do Didi postado em 06/07/2009 e pela conta do SBTonline no Programa da Eliana:  Homenagem ao Pe 

Fábio de Melo, postado em 10/04/2012. 
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O próprio padre Fábio de Melo, em duas entrevistas com a jornalista Marília Gabriela, 

respectivamente em 2009 e 2010 postadas no You Tube
37

, afirmou que ser sacerdote católico 

fazia parte de sua  vida desde muito cedo, pois brincava de ser padre quando criança.  Relatou 

também que decidiu ir estudar no seminário após visita ao local e encantamento com a piscina 

do seminário, quando tinha 16 anos de idade.  Ele ainda acrescentou na entrevista que fez a 

escolha definitiva do sacerdócio aos 23 anos de idade e esta decisão foi fruto da convivência 

no seminário e de um desejo de seguir a carreira (DE FRENTE COM GABI, 2010; 

PROGRAMA MARILIA GABRIELA ENTREVISTA, 2009; HOMENAGEM AO PE 

FÁBIO DE MELO, 2012).  Na entrevista para esta pesquisa, a mãe do padre Fábio de Melo 

acrescentou que junto com seu filho foram para o seminário mais sete jovens, e somente ele 

chegou a ser ordenado (Informação verbal)
38

. 

Fábio José de Melo Silva estudou  na escola Estadual Abílio Machado em Formigas e 

no colégio Nossa Senhora de Lourdes em Lavras, ambos em Minas Gerais.  A sua formação 

de nível superior foi em filosofia na cidade de Brusque em Santa Catarina.  Tratava-se de um 

seminário menor, ou noviciado e Faculdade de Filosofia da Congregação dos padres do 

Sagrado Coração de Jesus (SCJ), formador de padres Dehonianos
39

 (ANDRADE, 2009; 

CONGREGAÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 2013). 

No Programa Marília Gabriela Entrevistas (2009) pelo canal GNT, o padre Fábio de 

Melo afirmou que deixou a Congregação do Sagrado Coração de Jesus (SCJ) e passou a ser 

Diocesano
40

, o motivo para esta mudança foi relacionado à necessidade de liberdade para 

utilizar (e investir) os valores financeiros provenientes dos direitos autorais de seus produtos 

midiáticos.  Na entrevista ele explicou o motivo e como se desligou da congregação com a 

finalidade de utilizar seu dinheiro, abaixo está a transcrição da sua fala:  

 

                                                
37 Estas informações foram colhidas em duas entrevistas veiculadas na mídia e postada no site You Tube. Ambas 

foram feitas pela jornalista e apresentadora Marilia Gabriela em seus programas de entrevistas pelo canal GNT 

em 21/06/2009. Em 20/06/2010, outra entrevista com Marilia Gabriela pela emissora SBT, no programa De 

frente com Gabi. Também em programa de entrevistas da apresentadora Eliana, veiculada na mídia e postada 

na conta do SBTonline no site You Tube – Programa da Eliana:  Homenagem ao Pe Fábio de Melo, postado em 

10/04/2012. 
38 Estas informações foram obtidas a partir de entrevista concedida pela senhora Ana Maria Melo da Silva, mãe 

do padre Fábio de Melo, para está pesquisa em março de 2012. 
39 Dehonianos são assim denominados os padres da Congregação Sagrado Coração de Jesus, porque foi a 

Congregação fundada pelo padre Dehon, sacerdote francês que tomou como missão formar religiosos 

(FERREIRA, 2013). 
40 O padre diocesano diferencia-se do padre de uma congregação por está ligado diretamente  a uma igreja, 

paróquia, ou diocese.  A identidade e espiritualidade do padre diocesano são consideradas diferentes do padre 

religioso de uma congregação, além de que o padre diocesano deve estar em comunhão com o Bispo e o 

presbitério da comunidade diocesana, possuindo vínculo jurídico e espiritual com a comunidade. (SANTANA, 

2008).  
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Não vivo de dizimo, eu não vivo de doações, eu tenho produtos que são vendáveis, 

então procurar administrar isso de maneira que possa tirar o meu sustento disso, né?  

De maneira que eu possa viver com o fruto do meu trabalho, e ao mesmo tempo, e, 

olhar para aquelas realidades que eu gostaria de fazer.  Por exemplo,  no tempo que 

eu estava na congregação eu não teria a liberdade de falar ‘olha eu quero pegar um 

pouco do dinheiro desse direito autoral e comprar uma casa para meu irmão, por 

exemplo, não teria essa liberdade; eu queria pegar um pouco desse dinheiro e 

direcionar para uma obra que eu acredite.  Então, um pouco do meu desligamento da 

congregação foi justamente o momento que eu me senti desconfortável com isso!  

(PROGRAMA MARILIA GRABIELA ENTREVISTA, 2009)41 

 

Exatamente um ano depois desta declaração, o padre Fábio de Melo em outra 

entrevista com apresentadora Marilia Gabriela, no programa: “De frente com Gabi”, da 

emissora SBT (2010), reafirmou que deixou a Congregação do Sagrado Coração de Jesus para 

dedicar-se a sua família, e disse que: “Em determinado momento de minha vida eu tenho que 

cuidar de minha mãe, eu fiz essa opção, é até um dos motivos pelos quais eu deixei a 

Congregação e estou na Diocese, porque eu tenho mais liberdade para esse vinculo familiar” 

(DE FRENTE COM GABI, 2010)
42

 . 

Esta demonstração do padre Fábio de Melo de sair de uma congregação, e assumir 

outra situação que se adaptasse melhor a suas necessidades individuais, converge para valores 

de uma ética individual e é um traço distintivo.  Diferente dos demais padres midiáticos que 

não romperam com suas congregações ao exercer atividades na mídia.  Na visão de Bourdieu 

(2007a), essa é uma distinção simbólica, pois ele assumiu o desejo de usufruir a sua produção 

midiática, tratada como “direito autoral”, em um jogo de privilégio pela condição econômica.  

É o consumo dos proventos de sua produção que interessa para manter o status que ele cultiva 

na sociedade, na convenção de artista famoso, simbolizando o prestigio que alcançou.  

No contexto do catolicismo midiático, a liberdade ofertada aos sacerdotes artistas é 

relativa a sua visibilidade e aos interesses que estão envolvidos neste processo de 

configuração de um estilo de padre midiático.  Eles aparentam uma maior liberdade, que 

adquirem para tratar das questões financeiras de sua atuação, a exemplo do também padre 

midiático Marcelo Rossi com as instalações do Terço Bizantino com grandes celebrações 

atraindo cada vez mais fiéis e gerenciando uma série de bens simbólicos (ANDRADE, 

2006a).  É desta forma que esses sacerdotes demonstram um estilo contemporâneo no 

catolicismo midiático, às vezes, aparentando estar mais livre da tradição da Igreja Católica. 

                                                
41 Esta foi à transcrição da resposta do padre Fábio de Melo a uma das questões feitas pela apresentadora Marília 

Gabriela em entrevista postada por Emerson Brasileiro no site You Tube do Programa Marilia Gabriela 

Entrevistas no canal GNT de 21/06/2009. 
42 Esta é outra transcrição da resposta do padre Fábio de Melo a mais uma das questões feitas pela apresentadora 

Marília Gabriela na entrevista postada pelo Sbtmídia no site You Tube do Programa De frente com Gabi da 

emissora SBT veiculado em 20/06/2010 e postado em 21/06/2010. 
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A atuação do padre Fábio de Melo na mídia e as práticas religiosas em conjunto com 

os seus bens simbólicos produzidos a partir da ideologia cristã católica, conferiu-lhe uma 

atuação singular como diocesano.  A sua diocese é a cidade de Taubaté, no Estado de São 

Paulo, porém não há um vínculo com uma igreja, ou instituição católica, ou seja, ele pode 

exercer as práticas e rituais católicos em qualquer das paróquias da diocese (DIOCESE DE 

TAUBATÉ)
43

. 

O padre Fábio de Melo teve uma formação acadêmica muito maior que os demais 

padres midiáticos até este momento. A educação que ele recebeu nos seminários foi voltada 

para ocupar os espaços da mídia religiosa e leiga, ao se observar o fato de ter frequentado o 

seminário, após a validade dos documentos da Igreja Católica que estimulavam a formação de 

religiosos aptos a interagir com a comunicação social.  O período foi crucial para favorecer a 

sua trajetória de estudos, permitindo que se graduasse em filosofia e teologia, fizesse pós-

graduação em educação e mestrado em teologia sistemática.   

Iniciou sua produção artística antes de ser ordenado, pois o CD intitulado “De Deus 

um cantador” foi gravado pela Editora Paulinas em 1997, quando ele ainda era um 

seminarista.  Reforça-se a percepção de que sua formação sacerdotal estava sendo para lidar 

com a mídia.  Houve um direcionamento na sua educação e uma consciência na construção da 

imagem do artista da fé, que precisava de um discurso com poder de argumentação, preparado 

para o debate sobre a religião católica e a mídia.  Enquanto outros padres midiáticos estão 

articulando um discurso pautado no reforço da tradição católica, com as orações e 

testemunhos de graças, o padre Fábio de Melo exerce um discurso argumentando a orientação 

espiritual sem impor os rituais de devoção comuns da prática católica. 

É nesse contexto que o padre Fábio de Melo foi destaque na mídia em vários 

momentos na primeira década do século XXI, tanto com entrevistas como em programas de 

auditório.  Comprovado por uma informação obtida através do Programa da Eliana na 

televisão leiga pela emissora SBT; em uma homenagem ao padre Fábio de Melo.  Esse 

programa foi veiculado em 08 de abril de 2012, quando em uma das entrevistas com seus 

amigos, o também sacerdote Joãozinho contou como no seminário, em 1993, deu um 

conselho ao então seminarista Fábio de Melo para estudar bastante antes de encarar a mídia e 

só depois de dez anos é que fosse cantar.  Nesta entrevista o sacerdote Joãozinho se disse 

surpreendido pelo padre Fábio de Melo ter acatado sua orientação, e ainda afirmou que o 

então seminarista Fábio de Melo já “tinha jeito para se comunicar”, e que precisava ter 

                                                
43 Informação obtida em pesquisas e no site da Diocese de Taubaté (2013). Acesso em: 10 abri. 2013. 
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conteúdo para assumir a evangelização na televisão (HOMENAGEM AO PE FÁBIO DE 

MELO, 2012)
44

.  

Estes são fatos que reforçam a percepção de preparação do sacerdote Fábio de Melo 

para lidar com a mídia.  Há uma intencionalidade na formação de padres midiáticos por 

setores da Igreja Católica, que tem instruído os religiosos a dominar o campo da mídia, por 

meio dos recursos da mídia na escalada pela preservação da hegemonia da ideologia católica 

na sociedade e no campo religioso brasileiro.  Um exemplo de religiosos que despontam no 

horizonte da Igreja Católica está na programação das emissoras católicas, como a emissora: 

Sistema de Televisão Canção Nova (STCN), onde padres midiáticos são experimentados para 

verificar seu carisma midiático e consequentemente sua audiência.  A reprodução e difusão 

dos bens religiosos por estes agentes é prática estruturante do campo religioso (BOURDIEU, 

2007a). 

O padre Fábio de Melo faz parte e participa ativamente das atividades da comunidade 

Canção Nova e da STCN. Apesar de não possuir todas as características pessoais de 

conversão como os padres do movimento carismático
45

, ele atua em diversos eventos da 

comunidade Canção Nova, publicou livros por esta editora, gravou álbuns musicais e há 

inúmeros produtos midiáticos de sua autoria à venda no site Canção Nova.  Em abril de 2013 

gravou um DVD ao vivo intitulado: “Queremos Deus”, em um show dentro das atividades 

realizadas na Festa da Misericórdia.   

No catolicismo midiático são válidas todas as iniciativas de conversão com a 

possibilidade de se aproximar dos fiéis que se afastaram.  Prevalece a ideologia do movimento 

da Renovação Católica Carismática (RCC) e esta é a justificativa para utilizar todos os meios 

de comunicação social para divulgar a religião católica.  Os eventos grandiosos do 

catolicismo midiático, megaeventos como as showmissas, possuem sempre um líder 

carismático, como no caso do padre Fábio de Melo, à frente do espetáculo ou associado ao 

mesmo, que é a principal forma de atuar deste segmento. 

Para uma melhor reflexão das características do padre Fábio de Melo como um artista 

da fé, observa-se ainda que a formação que o influenciou na atuação midiática foi também 

uma condição daquela realidade. Ele é fruto de um campo religioso com seus sentidos.  Pode-

                                                
44  Estas informações foram obtidas pelo ciberespaço na Internet, filme do Programa da Eliana:  Homenagem ao 

Pe Fábio de Melo, postado em 10/04/2012 na conta do SBTonline no site You Tube. E que foi ao ar na televisão 

brasileira em 08/04/2012. 
45 Assim como a RCC, o movimento carismático salienta os dons do Espírito Santo, onde o carisma é controlado 

pelo movimento e pela Igreja que institucionaliza práticas, com perfil tradicional do dualismo Deus e diabo, a 

ameaça do pecado e com grupos de oração, eventos e uso da música e dos meios de comunicação social. Há 

entre os participantes a conversão pelo Espírito Santo (CARRANZA, 2000).  
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se destacar que a sua formação foi voltada para o catolicismo midiático, porque os seminários 

em 1987 – ano em que o padre Fábio de Melo vai para o seminário – estavam sob as 

determinações dos documentos da Igreja Católica como o Inter Mirifica, Communio et 

Progressio e as mensagens dos Papas, principalmente as que trataram do dia mundial das 

comunicações sociais, e definiram as diretrizes da formação dos presbíteros da Igreja.   

Nesse campo religioso as orientações de 1986 da Igreja Católica para a formação dos 

futuros sacerdotes sobre os meios de comunicação definiram a forma de agir do educador nos 

seminários, sobretudo para que fossem  bons comunicadores e que deveriam construir um 

clima de comunicação, estimulando o diálogo, priorizando as propriedades de clareza na 

linguagem para que os futuros padres conquistassem e integrassem o campo religioso pelos 

meios de comunicação, ou seja, criando as condições para a construção do habitus segundo 

explicou Bourdieu (2007a).  As orientações foram reforçadas pela mensagem do Papa João 

Paulo II em 1986 sobre as “Comunicações sociais e formação cristã da opinião pública” 

(DARIVA, 2003, p. 370), objetivando ampliar o alcance da mensagem, do poder coletivo e da 

formação da opinião pública favorável à moral da religião católica. 

 Em 2011 a CNBB publicou os estudos sobre “a comunicação na vida e missão da 

igreja no Brasil”, com mais orientações para mudar a comunicação da Igreja Católica diante 

da situação de uma sociedade midiática, apontando para a ocupação dos espaços midiáticos e 

estruturando as práticas dos agentes religiosos.  A CNBB (2011) segue as orientações do Papa 

João Paulo II e dos documentos que o precederam, impulsionando os agentes pastorais a 

desenvolverem o estilo comunicativo ou competências comunicativas, para instruir os 

seminaristas nessas habilidades objetivando levar a mensagem cristã à nova cultura da mídia.  

É perceptível a influência do sucesso dos padres midiáticos, como o padre Fábio de Melo, 

para a solidificação de um conjunto de ideologias e práticas características de um religioso na 

mídia, a produção do habitus, permitindo que estes agentes ingressem no campo midiático por 

sua própria vontade (BOURDIEU, 2007a).  

O padre Fábio de Melo foi ordenado em 08 de dezembro de 2001
46

 e faz parte de um 

grupo de padres midiáticos mais dispostos as adaptações mundanas, que conquistou a 

simpatia de artistas famosos e com isso conseguiu a autorização de cantores para interpretar 

suas canções, como foi com o cantor Fábio Júnior que permitiu ao padre Fábio de Melo 

gravar sua canção: “Pai”, e outros cantores como Almir Sater, Rolando Boldrin, 

                                                
46  Informação obtida na entrevista com o padre Joãozinho no Programa da Eliana:  Homenagem ao Pe Fábio de 

Melo disponível na conta do SBTonline do site You Tube – Programa da Eliana:  Homenagem ao Pe Fábio de 

Melo, postado em 10/04/2012. 
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Dominguinhos, Fáfa de Belém e Gilberto Gil.  Esta situação também é conhecida com o padre 

cantor Marcelo Rossi que gravou canções de Roberto e Erasmo Carlos, como a “Montanha” e 

“Nossa Senhora” dentre outras (ANDRADE, 2006a).  Estes fatos reforçam a percepção de um 

dialogo com a Modernidade e é uma situação pluralista de colocar no mercado os bens 

simbólicos, para uma escolha das pessoas, vistas como clientela consumidora (BERGER, 

2009). 

O estilo do padre Fábio de Melo possui traços distintivos em relação aos outros padres 

midiáticos, são comprovados por este agente apresentar algumas características dos 

indivíduos que vivem a Modernidade, como os cuidados com o corpo, o uso de roupas de 

grife esportivas, e diferente de outros padres midiáticos, como o padre Marcelo Rossi e 

Reginaldo Manzzotti que usam constantemente o cleryman.  Ele tem optado principalmente 

nos shows e na mídia leiga por trajes como terno, outro traço distintivo está nas canções e em 

algumas composições de letras das músicas de sua autoria que remetem ao cotidiano, como a 

composição: “Contrários” de sua autoria (MELO, 2008b).  O conteúdo de algumas de suas 

obras literárias e no conteúdo do discurso em seu programa na TVCN – Direção Espiritual.   

É no discurso evangelizador do padre Fábio de Melo que se ampliam às características 

do sacerdote intelectualizado, com uma tolerância aos comportamentos transgressores das 

regras católicas, destacando-se por sua imagem jovial e corpo malhado.  É um artista da fé 

que apresenta cuidados com sua aparência, cabelos, pele, roupas e corpo seguindo os 

elementos do imaginário social, as regras de significação do corpo nas sociedades 

individualistas como afirma David Le Breton (2010), delimitando-o em relação aos outros 

indivíduos
47

.  O padre Fábio de Melo está em sintonia com a cultura da mídia que exige um 

projeto de cuidados com o corpo, a aparência física é relacionada a sua imagem de artista, 

projetando seu carisma contemporâneo (CARRANZA, 2011)
48

. 

 

                                                
47 O corpo visto como uma fronteira viva.  O corpo que é entendo por Le Breton (2010) como elemento do 

imaginário social nas sociedades ocidentais e que vive o advento da Modernidade. 
48 Carisma contemporâneo é usado por Brenda Carranza (2011) para explicar a grande projeção midiática dos 

padres cantores e artistas no catolicismo midiático, pressupondo que o carisma recorre a uma valorização 

midiática na sociedade midiatizada. 
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2.2. Bens simbólicos e estratégias do padre Fábio de Melo 

 

 

A produção midiática do padre Fábio de Melo é diversificada, com um número 

significativo de produtos, como CDs, DVDs, livros, agenda, programas de TV e rádio.  Ainda 

há uma produção de palestras e homilias em CDs e DVDs, vendidos unicamente pela loja 

virtual da comunidade Canção Nova
49

. Além de serviços midiáticos como o que é associado 

ao programa do Sistema de Televisão Canção Nova (STCN), que oferece a assinatura de um 

canal Direção Espiritual com torpedos para celular do padre Fábio de Melo – é um serviço via 

mídia por SMS em parceria com operadoras de telefonia móvel como Claro, Tim, Oi e 

Vivo
50

. 

O padre Fábio de Melo iniciou sua produção artística antes de sua ordenação, ainda 

como seminarista recebeu orientações e estímulos de setores da Igreja Católica para dedicar-

se a comunicação e a arte.  Já nesse período de sua vida dividia seu tempo entre ser 

seminarista católico e produzir bens simbólicos da ideologia cristã católica, o que o definiu 

como artista da fé: cantando e compondo, escrevendo contos e poesia (Informação verbal)
51

.  

Somente a partir da ordenação é que passou a apresentar o programa de televisão Direção 

Espiritual pela emissora religiosa Canção Nova - Sistema de Televisão Canção Nova  

(STCN), além de participar no rádio com programas, a exemplo do: “Momentos de 

Sabedoria” da Rádio Trindade
52

.   

O padre Fábio de Melo possui outros produtos como os shows, espetáculos que nos 

últimos dois anos fizeram com que o padre estivesse em quase todos os estados do Brasil.  

Também esteve fora do país, viajando nos últimos dois anos aos Estados Unidos da América 

(EUA) e a Israel, proferindo palestras em eventos da Renovação Católica Carismática (RCC) 

e com o  turismo religioso. 

                                                
49 A loja virtual da Canção Nova possui mais de 170 produtos com participação do padre Fábio de Melo à venda, 

entre livros, CDs, DVDs principalmente com palestras e homilias dos eventos da Canção Nova que o padre 

participou. 
50

 As informações sobre o canal Direção Espiritual dos ‘Torpedos Canção Nova’ estão disponíveis no blog 

Canção Nova.  Esse serviço é divulgado durante o programa Direção Espiritual por meio de legendas 
veiculadas no rodapé da imagem do padre Fábio de Melo. No blog explicam-se os valores e como se cadastrar, 

também há mensagens de usuários do serviço. 
51  Esta informação foi obtida em entrevista a mãe do padre Fábio de Melo, senhora Ana Maria Melo da Silva, 

em entrevista para essa pesquisa.  
52 A Rádio Trindade ainda mantem a notícia de 31 de janeiro de 2012, sobre o programa do padre Fábio de Melo 

no site, disponível em: < http://www.trindadesanta.com.br/noticias/novo-programa-momentos-de-sabedoria-

com-padre-fabio-de-melo/ > Acesso em 29 de abr de 2013. 
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Dentre os serviços associados à imagem do padre Fábio de Melo estão as viagens a 

Israel pela empresa Us Travel: operadora de turismo - que agrega a Rede Católica de 

Peregrinos
53

. Alguns produtos do padre Fábio de Melo não estão mais no mercado, como a 

grife associada ao site e ao artista padre Fábio de Melo da marca Zinco,  que possuía uma 

coleção de camisas e camisetas personalizadas com o tema: “os limites do mundo - da coleção 

Fábio de Melo” de 2009.  A empresa Zinco ocupa permanentemente um dos espaços do 

cabeçalho do site do padre Fábio de Melo, com um link para a divulgação das coleções e da 

empresa.  A empresa Us Travel e a Rede Católica de Peregrinos deixaram de ocupar um 

espaço no site a partir de 2013, mas estiveram neste site por todo o ano de 2012. 

Os bens simbólicos do padre Fábio de Melo estão expostos no seu site
54

 - distribuídos 

entre quinze álbuns musicais (ou CDs) com sua interpretação, mais cinco álbuns (CDs) entre 

coletâneas e interpretações coletivas com outros cantores religiosos. Estão expostos no site 

quatro DVDs, sendo três deles oriundos dos álbuns musicais e somente um DVD com palestra 

discorrendo sobre as palavras, intitulado “Bem da palavra do bem”, este último é um produto 

Canção Nova
55

, os demais DVD’s são das gravadoras Sony Music e Som Livre.  Ainda há um 

kit com CD e DVD do álbum “Eu e o tempo”, pela gravadora LGK/Som Livre. 
56

 

Na loja da Canção Nova são disponibilizados para a compra vários produtos do padre 

Fábio de Melo.  Predominam os CDs e DVDs com as homilias realizadas pelo sacerdote nos 

eventos da comunidade Canção Nova.  Nesse site há produtos do padre Fábio de Melo em 

parceria com outros sacerdotes da comunidade como o pendrive
57

 personalizado: “Canção 

Nova Brasil Terra Santa” contendo palestras dele mais do Monsenhor Jonas Abib e padre 

Leo, com áudio em mp3 e fotografias do evento
58

.  

O padre Fábio de Melo conta com um total de doze (12) livros publicados, destas 

obras, dez livros são de sua autoria e dois possuem a participação de Gabriel Chalita
59

.  Os 

seus livros formam uma produção literária com temas variados, e o discurso é 

                                                
53 Ver nos anexos  G: as comunicações dos roteiros e informações sobre as viagens nas páginas do site do padre 

Fábio de Melo. 
54  O endereço eletrônico é <http://www.fabiodemelo.com.br> 
55 Informação obtida na Internet no site Youtube dos produtos Canção Nova e na loja virtual da Canção Nova. 
56 O kit: Eu e o tempo; não se encontra mais disponível para a venda, apesar de está disposto no site do 

<http://www.fabiodemelo.com.br> . Essa informação foi obtida no acesso feito em 29 de abril de 2013, às 13h 

46m.  Apesar de que ainda era indicado o site submarino para efetuar a compra. Em junho de 2013 não há 

mais esta indicação. 
57 Pendrive é um dispositivo de armazenamento de informações virtuais, é uma mídia portátil e rápida na 

gravação e leitura de dados, com grande capacidade de armazenamento. (HAUTSCH, 2008) 
58 Estes produtos estão disponíveis na loja Canção Nova da Internet, no endereço eletrônico: < http://loja. 

cancaonova.com/products?q=padre+f%C3%A1bio+de+&taxon_id= >. 
59 Gabriel Chalita é escritor, professor universitário com doutorado em direito e comunicação e foi apresentador 

de programas de televisão na emissora Canção Nova. Exerce o cargo de deputado federal eleito pelo Estado de 

São Paulo e presidente do partido PMDB. Chalita é também amigo pessoal do padre Fábio de Melo. 
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predominantemente de contos de ficção.  No entanto, entre suas obras percebe-se que há 

muitas histórias de sua vida.  No seu primeiro livro que foi publicado em 2003, intitulado 

“Tempo: saudades e esquecimentos – o cotidiano como lugar de revelação”
60

, publicado pela 

editora Paulinas, em alguns dos relatos e contos o autor expôs os sentimentos de suas 

experiências, retratando situações de sua vida como na passagem: “Entre um desfecho e uma 

saudade” (MELO, 2003, p.38), onde ele relata os momentos após a notícia da morte de sua 

irmã.  Outro texto bastante íntimo é “O eterno no tempo” (MELO, 2003, p. 47) quando 

recordou de atitudes de seu pai.  Após nove anos da publicação deste primeiro livro, em 2012, 

foi publicada uma obra intitulada: “É sagrado viver”, pela editora Planeta, trazendo vários 

textos do primeiro livro do padre Fábio de Melo.  Alguns textos foram modificados, com 

supressões de alguns trechos e acrescentados relatos novos.  O livro “É sagrado viver” é uma 

obra revisitada como o próprio autor alerta no início, mas ainda remete a um discurso íntimo 

de um diário.   

As obras literárias do padre Fábio de Melo são um conjunto que oferece mensagens 

sobre a ética cristã e abordam as práticas morais católicas, sem pregações evangélicas 

explicitas e retratando exemplos cotidianos.  Predominam os personagens femininos e um 

estilo de conto que narram fatos contemporâneos, abordando a realidade.  O autor descreve os 

livros como de ficção, no entanto se percebe em algumas obras um tom de biográfico.  O 

discurso sobre as emoções e a narrativa detalhada dos fatos são características fortes do 

conjunto dos textos do padre.   

Entre a primeira obra literária publicada e o livro: “É sagrado viver”, foram 

publicados outros títulos.  No ano de 2007, foi publicado: “Amigos somos muitos, mesmo 

sendo dois”, pela editora Gente.  Este foi composto de fotografias de crianças em preto e 

branco de autoria de Juliana Andrade e frases do padre Fábio de Melo (conta com onze 

edições).  Em 2008 o padre publicou duas obras, uma com o título: “Mulheres de aço e de 

flores”, pela editora Gente, que tratou essencialmente de personagens femininas e teve nove 

edições, não está mais disponível no mercado impresso, só no formato digital.   

Outra obra publicada no mesmo ano de 2008 foi “Quem me roubou de mim: o 

seqüestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa”, talvez tenha sido a de maior sucesso, 

pois em 2009, já contava com 74 edições.  Este último publicado pela editora Canção Nova é 

diferente dos outros temas do padre Fábio de Melo, apesar de conter alguns contos diferencia-

se pelo discurso bastante didático, com uma abordagem psicológica e com orientações para a 

                                                
60

 Esta obra está esgotada nas livrarias.  Chegou a ter três edições, sendo a última de 2005, pode ser encontrada 

somente em sebos. 
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vida contemporânea.  Abordando os significados das vidas roubadas pelas próprias condições 

da vida contemporânea, tratou de explicar sobre símbolos, significados, subjetividades, 

liberdade e tantos outros temas que perpassam a filosofia e a psicologia.  Este livro é exemplo 

da ocupação da produção simbólica do padre no mercado e uma situação pluralista como 

analisou Peter Berger (2009), a obra foi editada várias vezes por ter agradado aos 

consumidores e foi dominada pela lógica da economia do mercado.  

Ainda em 2009, o autor publicou os livros: “Mulheres Cheias de Graça” contendo 24 

contos sobre mulheres, com narrativas de experiências e emoções bem femininas, pela editora 

Ediouro e o livro: “Cartas entre amigos: sobre medos contemporâneos”, este último título em 

conjunto com Gabriel Chalita, no formato de cartas com poesias, textos religiosos que 

abordaram a ética cristã, as regras católicas de forma clara e didática, permeado por  citações 

de poetas e escritores brasileiros, um diálogo entre os dois autores.  No ano seguinte, outra 

obra com esse mesmo título, mas com outro subtítulo, foi produzida pelos dois autores, 

“Carta entre Amigos: Sobre Ganhar e Perder”, pela editora Globo de 2010, seguindo o 

mesmo estilo do anterior e tendo algumas referências a textos de escritores como Machado de 

Assis, Castro Alves, Adélia Prado dentre outros. 

Em 2010, são publicadas outras obras: “O verso e a cena” pela editora Globo e um 

“Diário Espiritual” pela editora Canção Nova, ambos são compostos somente de frases, o 

primeiro com fotografias registradas pelo autor e o segundo no estilo de diário e agenda para 

anotações.  O livro: “Tempo de esperas: o itinerário de um florescer humano” foi publicado 

em 2011 pela editora Planeta do Brasil, o texto aborda as emoções de um diálogo entre dois 

homens, afastando-se das personagens femininas o autor permanece discutindo sentimentos e 

sensações da sociedade moderna como a solidão e o medo.   

Em 2012, o padre Fábio de Melo publicou dois livros, o primeiro foi “Orfandades: o 

destino das ausências”, mais uma vez a solidão e a tristeza foram os temas centrais. Os contos 

são cheios de relatos do desconforto causado pela dor, da clausura, da morte e da perda de 

entes queridos, dentre outras situações.  O discurso é repleto de símbolos contemporâneos 

como a solidão e com reflexões que descrevem o sofrimento das ausências e das tragédias 

humanas.   

O discurso do padre Fábio de Melo possui o predomínio das descrições e das 

narrativas criativas, o uso de vocabulário que oscila entre o culto e o coloquial, desviando-se 

da defesa constante da tradição católica, o que é um traço distintivo em relação a produção do 

discurso dos demais padres midiáticos. Essas características do discurso do padre Fábio de 

Melo delimitam um estilo de vida. Percebe-se que seu senso de arte e poesia o associa a uma 
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classe social, detentora de um capital cultural.  Em alguns de seus textos há uma busca pela 

complexidade característica dos indivíduos que receberam a herança cultural de uma classe 

dominante. O tempo de estudos nos seminários e a habilidade de manipular os bens de 

salvação na atividade sacerdotal podem tê-lo influenciado.  Essa vivência no espaço 

sociocultural do clero que historicamente é detentor de uma cultura das classes dominantes, 

propiciou-lhe o gosto pelo patrimônio relativo à condição econômica dos amantes das artes.  

Como salientou Bourdieu (2008) a posição dos indivíduos nas classes sociais e a 

estrutura de seu patrimônio, ou seu capital econômico e capital cultural, depende de sua 

trajetória social e da aquisição dos gostos dispostos na manifestação de uma ética, e estética, 

da cultura dita legitima das classes dominantes.  Nesse sentido,  todos os livros do padre 

Fábio de Melo são elaborados a partir do simbólico, do gosto construído da indústria cultural.  

As estruturas do discurso de seus livros assemelham-se aos dos outros discursos das músicas e 

palestras, indicam um cristão e nem sempre um sacerdote, que aborda o cotidiano com uma 

liberdade artística e imprime no seu discurso as questões da sociedade moderna.  A solidão, o 

abandono, a tristeza e o medo são as emoções mais visitadas pelo autor, sensibilizando o leitor 

para refletir sobre os comportamentos sociais e uma indicação de direcionamento 

comportamental para os padrões morais cristãos.  

Adepto das inovações tecnológicas, o padre Fábio de Melo conta com algumas obras 

em formato digitalizado, como é o caso do  livro: “Mulheres de aço e de flores”, publicado 

em 2008, no formato impresso, e em 2010 foi publicado no mercado pela coleção “livros para 

ouvir-CDMP3” como audiolivro pela editora Plugme.  Nesse  audiolivro a voz gravada é da 

atriz Marília Pêra. Já na sua obra “Cartas entre amigos: sobre medos contemporâneos”, 

publicado originalmente em 2009 no formato impresso pela editora Ediouro, em parceria com 

Gabriel Chalita também disponibilizado na coleção “livros para ouvir-CDMP3”, as vozes são 

dos autores.  A outra obra dos mesmos autores: “Cartas entre amigos: sobre ganhar e perder” 

é disponibilizada para a compra no formato de livro digital pela editora Globo, com a marca  

“Principium”, o formato descrito é de e-Pug, que traz uma proteção denominada de DRM – 

não permitindo a impressão do produto. Está última obra também estava disponível no 

formato impresso pela editora Globo no site da Saraiva (LIVRARIA SARAIVA, 2013)
61

. 

Na produção midiática do padre Fábio de Melo observam-se algumas particularidades.  

Dos doze livros do artista da fé, apenas três possuem a denominação de padre.  Foi a partir de 

2011 que o autor indicou que é padre em seus livros, já nos seus quatro DVDs há a 

                                                
61

 Estas informações foram colhidas em pesquisas na Internet e estão disponíveis no site da Livraria Saraiva 

(2013), que  é indicada como o local onde encontrar o produto no site do autor <www.fabiodemelo.com.br>. 
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identificação do artista como padre.  Entretanto, dos 21 (vinte e um) CDs que constam na sua 

produção musical, somente seis não indicam que é sacerdote católico, em cinco deles há uma 

indicação de pertencer a Congregação Sagrado Coração de Jesus (scj), e em 11 (onze) CDs 

está escrito que ele é padre .   

A maior parte dos álbuns musicais deste agente do campo católico apresentam-se com 

a imagem do padre na capa, somente os CDs intitulados: “Canta Coração, Filho do Céu e 

Enredos (volumes 1e 2)” é que não trazem sua fotografia.  Um traço distintivo percebido 

nesta análise foram às fotografias de 15 (quinze) álbuns que retratam o padre Fábio de Melo 

com roupas leigas, diferente da maioria parte dos outros padres midiáticos que aparecem com 

trajes eclesiástico ou cleryman.  A produção musical desse sacerdote é composta por estilos 

de canções com interpretações que vão do ritmo românticas aos hinos religiosos.  

Para esta pesquisa não é possível fazer uma abordagem de todos os álbuns musicais do 

padre Fábio de Melo, portanto são observados os CDs: “Grandes Momentos” (2007), “Vida” 

(2008) e “Estou aqui” (2012).  A escolha desses álbuns é pela importância dos mesmos na 

carreira deste agente.  O álbum “Grandes Momentos” é composto por músicas que foram 

amplamente divulgadas na sua trajetória artística. Já o álbum “Vida” foi o mais vendido no 

ano de seu lançamento e alcançou destaque por estar na trilha sonora de uma telenovela da 

Rede Globo. O caso do álbum: “Estou aqui” ser escolhido relacionou-se a uma percepção de 

reforço da identidade do autor com o sacerdócio católico. 

No álbum “Grandes Momentos” a editora musical foi a Paulinas-COMEP, o padre 

cantor ainda não estava em foco na mídia leiga. As canções deste CD são distribuídas em 

quinze faixas, à maioria delas são compostas com ritmo de balada romântica e as letras 

afetuosas, a primeira é “Eu espero” que é a música da abertura do programa de televisão 

Direção Espiritual, no qual o padre Fábio de Melo é o apresentador.  Entre as canções deste 

CD estão: “Humano demais”, “Mais Perto” e “Eu espero” que fazem parte do CD e DVD 

intitulado: “Padre Fábio de Melo Eu e o Tempo” de 2009; e a canção: “Humano demais” 

também está no álbum “Vida” de 2008 e no CD com o mesmo nome da música editado pela 

Paulinas-COMEP, que ganhou o disco de ouro em 2006 com 25 mil cópias vendidas 
62

 

(MELO, 2007, 2008b, 2009c, 2009d, 2012c). 

O álbum “Vida” foi muito significativo para o artista da fé, pois marca o início de um 

processo de ocupação da mídia leiga pelo padre Fábio de Melo, por meio do contrato com a 

empresa Som Livre que é uma empresa do grupo da rede Globo.  A música tema deste álbum 
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  Está informação foi obtida no site: Portal da música católica e está disponível em: < http://www.portaldamusi 

cacatolica.com.br/premio_vendas.asp >.  Acesso em 20 jun 2013. 
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“Vida” compôs a trilha sonora da nova da Globo: Caras & Bocas de Walcyr Carrasco 

(MARTHE, MARTINS, 2009).  Em 2008 o álbum “Vida” foi divulgado pela mídia leiga 

como o mais vendido, com mais de 620 mil cópias vendidas (PORTAL G1, 2009).  Foi este o 

seu primeiro trabalho musical com a empresa LGK Music e distribuído pela empresa Som 

Livre.  Os bens simbólicos do padre entram no campo da indústria cultural, que atendem à 

lógica do mercado, e ao mesmo tempo, é uma situação que faz parte da dinâmica do 

catolicismo midiático, rendendo-se à cultura da mídia.  O CD “Vida” é composto de 14 

canções, contando com músicas de compositores famosos como Fábio Júnior, Toquinho e 

Lupicínio Rodrigues, além de quatro canções de autoria do padre Fábio de Melo. Destacam-se 

as músicas: “Vida” (título do álbum), “Tudo é do Pai”, “Pai” (composição de Fábio Júnior) e 

“Humano demais” que foram reproduzidas em diferentes produtos  midiáticos (MELO, 

2008b). 

O álbum intitulado: “Estou aqui” lançado em 2012 é o momento de reforço à 

identidade do padre em resposta ao destaque alcançado pela imagem do artista.  Essa situação 

reforça uma das hipóteses complementares desta pesquisa, na qual se observa uma tensão 

entre a performance artística e a atuação do padre Fábio de Melo.  Este CD contém vários 

símbolos da religião e da Igreja Católica.  As imagens do padre estão na capa e dentro do 

encarte com trajes litúrgicos
63

, as fotografias são em poses típicas de rituais dos sacerdotes 

católicos.  Além das 13 canções com indicações evangélicas, encontra-se uma dedicatória do 

padre para a Comunidade Canção Nova: “ ‘Dedico este trabalho à Comunidade Canção Nova, 

lugar onde Deus me alcança, e a Ele respondo, Estou aqui.’ ” (MELO, 2012c). 

Evidencia-se a constituição de um habitus sacerdotal midiático no campo católico, e 

esse agente que exterioriza o seu interior, obedecendo as regras do jogo em ação no campo 

religioso, como analisou Bourdieu (2007a).  Ele está concorrendo com outros padres 

midiáticos no campo religioso e decidiu vestir os trajes religiosos do exercício sacerdotal. É o 

mundo social e a estrutura da qual ele é cúmplice agindo e exteriorizando o habitus religioso. 

A produção de bens simbólicos do padre Fábio de Melo limitou-se a quatro DVDs, 

que seguem os álbuns musicais, são: “Bem da palavra do bem” pela Canção Nova, “Padre 

Fábio de Melo Eu e o Tempo” de 2009 e“Padre Fábio de Melo: Iluminar” de 2010, ambos 

pela distribuidora Som Livre e “Padre Fábio de Melo: No meu interior tem Deus” de 2011 

pela Sony Music, estes dois últimos gravados ao vivo em shows.  Em todos há a identificação 

                                                
63 Os trajes ou paramentos litúrgicos que o padre Fábio de Melo usa são do ritual da missa.  Ele está com a 

casula, que segundo o site da Paróquia Nossa Senhora do Carmo (2013) é uma veste solene de missas de 

domingo ou festiva. 
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do artista como padre, mas em trajes leigos que o destacam como artista.  O DVD: “Bem da 

palavra do bem” pela Canção Nova, é o único produto midiático nesse formato, que é uma  

palestra de orientação composta pela ética cristã, os demais são musicais e produzidos e 

distribuídos por grandes empresas midiáticas que perceberam sua capacidade de promover 

audiência no mercado, que é a lógica destas empresas e da indústria cultural. 

Os bens simbólicos do padre Fábio de Melo são aceitos por um grande número de 

pessoas, considerado um sucesso de público pela mídia religiosa e leiga.  Devido à conquista 

de uma audiência heterogênea, o padre cantor passou a ser também requisitado para 

espetáculos em todo o Brasil e no exterior.  Os produtos e serviços comerciais, como os 

espetáculos musicais e as viagens de turismo religioso a Israel possuem um valor de venda 

que restringe o consumo ao público da classe econômica mais favorecida, ou seja, o 

investimento para ver de perto o padre Fábio de Melo é alto em relação aos produtos 

midiáticos como CDs, livros e DVDs.  A exemplo disso, a Peregrinação a Israel e Jordânia, 

viagem que foi organizada pela empresa UsTravel e Talentos Produções tendo o padre como 

responsável espiritual
64

, em setembro de 2012 apresentou o valor deste serviço em torno de 

R$ 12.669,00 reais por pessoa (FABIODEMELO, 2012a)
65

.  Assim como as viagens, a 

maioria dos shows do padre Fábio de Melo são direcionados aos que possuem maior poder 

aquisitivo, por exemplo, os ingressos para o espetáculo em Recife no dia 25 de maio de 2013 

foram vendidos por R$ 120,00 reais a cadeira e R$ 1.200,00 reais o camarote com dez 

lugares, sem a possibilidade de “meia entrada”. 

Os produtos religiosos do padre Fábio de Melo são mais acessíveis que seus 

espetáculos musicais, os programas de televisão e rádio pelas emissoras católicas, ou os CDs 

e DVDs na loja da Canção Nova
66

.  E é perceptível que a relação do padre Fábio de Melo com 

a RCC torna-se cada vez mais estreita, comprovada com o fato de sua participação na 

Comunidade Canção Nova, que além da apresentação do programa de televisão Direção 

Espiritual e nos eventos da comunidade com palestras e missas, como na Festa da 

Misericórdia de 2013, quando realizou um show com outros cantores religiosos.  No CD: 

“Estou aqui” a dedicatória final (MELO, 2012c), e no Congresso Internacional de Pentecostes 

- Terra Santa em Jerusalém, evento realizado pela Renovação Católica Carismática ao vivo 

pelo STCN, em 16 de maio de 2013, o padre Fábio de Melo disse que era um padre 

                                                
64 A divulgação desta viagem de turismo religiosa usava a imagem do padre como uma espécie de marca, ou uma 

atração artística. Todos os encartes e comunicações usavam uma fotografia dele com roupas leigas. 
65 A divulgação dos valores, do roteiro e das informações da equipe espiritual foi feita pelo site do padre Fábio 

de Melo e postadas na seção do blog. Nos anexos deste trabalho estão cópias impressas destas informações. 
66

 Os CDs e DVDs do padre Fábio de Melo com homilias, estão sendo vendidos por R$ 5,00 e R$ 10,00 reais 

(LOJA CANÇÃO NOVA, 2013). 
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carismático, no palco do evento estavam o Monsenhor Jonas Abib, o padre Reginaldo 

Manzzotti e outros membros da Canção Nova.  

As emissoras de televisão leigas e religiosas, os sites de notícias e redes sociais da 

Internet e tantas outras organizações da mídia acolhem e divulgam o artista e padre Fábio de 

Melo devido à audiência que este sacerdote católico promove.  A visibilidade da imagem do 

padre midiático e sua audiência é parte dos requisitos do catolicismo midiático, que 

estimulam personagens espetaculares, celebridades que exercem o poder de impor uma ordem 

de valores morais, afirmam estilos de vida e uma ética cristã, na constituição de um habitus 

sacerdotal midiático no campo católico.  Esta situação também reforça um tipo de consumo 

religioso, e a produção de bens simbólicos desse sacerdote está em destaque na mídia como 

em uma vitrine.  O movimento do campo religioso brasileiro que se destaca neste século é do 

catolicismo midiático, como um advento contemporâneo que altera a sociabilidade religiosa 

no Brasil e no mundo por meio de agentes como o padre Fábio de Melo. 
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2. 3.  Os traços distintivos do padre Fábio de Melo  
 

 

O padre Fábio de Melo estabeleceu-se em condições semelhantes aos demais padres 

cantores.  Foi obtendo destaque no campo religioso, devido a seu carisma pessoal e 

sacerdotal, este último foi aperfeiçoado na preparação que recebeu em sua formação 

eclesiástica para lidar com a comunicação e a mídia.  Logo que ele demonstrou ter 

conquistado a simpatia da sociedade, as grandes organizações da mídia aproximaram-se e 

firmaram contrato empresarial.  É dessa forma que ele é colocado no campo da indústria 

cultural, e passa a participar da programação da grande mídia, fato que ampliou seu prestígio 

no meio artístico e na sociedade brasileira. 

Essa situação é uma demonstração da ocupação do agente no campo da mídia que se 

estende no catolicismo midiático. A trajetória do padre Fábio de Melo o associa ao 

catolicismo de setores da Igreja ligados à mídia e que adotaram um habitus sacerdotal 

midiático.  Os seus traços distintivos permitem a ocupação de posições no campo religioso 

brasileiro com o apoio significativo de setores da Igreja Católica, como do movimento da 

Renovação Católica Carismática por meio da Comunidade Canção Nova e Sistema de 

Televisão Canção Nova (STCN).  A Televisão Canção Nova investe no padre pela audiência 

que ele lhes proporciona em sua programação e nos eventos transmitidos ao vivo 

(FABIODEMELO, 2013)
67

.  

Observa-se que o padre Fábio de Melo alcançou um destaque no grupo de padres 

midiáticos pelo seu discurso e produção de bens simbólicos que pregam a tolerância, a 

liberdade e o respeito ao ser humano sem abordar diretamente as regras morais tradicionais 

católicos.  Afirmando ser um sacerdote evangélico, no sentido de evangelizar em todos os 

lugares e que busca se adaptar a Modernidade, demonstra uma capitulação cognitiva 

(BERGER, 2009) com a sociedade contemporânea na abordagem das orientações à vida 

cotidiana e as incertezas nas relações sociais.  Ainda sobre o discurso desse sacerdote, nota-se 

que há a adoção de uma série de expressões que remetem ao acolhimento, permitindo ao 

público a percepção de uma tolerância a comportamentos considerados pela tradição católica 

como transgressões.  

                                                
67 As fotografias da galeria de fotos no site do padre Fábio de Melo, no item “07/04 - Cachoeira Paulista – SP: 

Missa da Festa da Misericórdia Canção Nova”, foi possível a visualização da platéia na homilia do padre 

Fábio de Melo neste evento de 2013 (FABIODEMELO, 2013a). A Festa da Misericórdia também foi 

transmitida ao vivo pelo canal da  televisão Canção Nova. 
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Em entrevista a apresentadora Marília Gabriela (2009), o padre Fábio de Melo 

explicou os motivos para sua saída da ordem religiosa que o formou: a Congregação do 

Sagrado Coração de Jesus (scj), procurando preservar sua liberdade de ação com seus 

recursos financeiros e sua família
68

.  Ele tomou uma atitude plausível, mas dentro da estrutura 

da Igreja Católica, que atende aos agentes na medida em que a posição deste na estrutura de 

relações de força econômica e simbólica lhe permite manter o status de dominação, como 

analisou Bourdieu (2007a). 

Por suas atitudes e discurso de respeito ao ser humano, o acolhimento e 

aconselhamentos expostos na mídia, sem as referências punitivas que a tradição católica 

imprimiu ao longo dos anos no discurso do clero, o padre foi aclamado por indivíduos e 

grupos que são vítimas de preconceitos sociais (especialmente os preconceitos religiosos).  O 

Grupo Gay da Bahia (GGB) o elegeu amigo dos gays-LGBTs, notícia que foi divulgada no 

site de notícias do provedor Terra (BARROS, 2012).
69

 

A construção midiática de uma imagem de Pop Star, que faz parte da lógica da mídia 

para ampliar a audiência dos agentes no campo, foi baseada na percepção de que o padre 

Fábio de Melo atende ao ideal social do culto ao corpo perfeito, em sintonia com a sociedade 

midiatizada
70

. Sociedade essa que aceita os gostos socioculturais pelas estatísticas de 

audiência pública e por padrões estéticos ditados pelo campo da mídia.  Esse padre midiático 

projeta na sua imagem artística a performance de jovialidade, da perfeição estética masculina, 

e ainda atributos de sabedoria do homem estudioso e intelectual que habita os holofotes.  Ele 

admite a origem humilde e pobre, dessa forma, associando-se ao modelo de homem de 

sucesso.  Essas são as características expostas na mídia, fabricadas ou reais, que cultivam e 

atraem seus fãs, seguidores ou fiéis católicos como traços distintivos em relação aos outros 

agentes. 

Segundo Brenda Carranza (2011) o padre da mídia fundamenta-se no carisma 

midiático do Papa João Paulo II, a partir do exemplo, experiências e orientações deste papado, 

que cativou o mundo católico pela mídia.  As práticas pastorais dos sacerdotes midiáticos 

exercem a força do simbólico na sociedade.  É nesse contexto, que as práticas pastorais desse 
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 Essa informação foi obtida em pesquisa realizada no site You Tube com postagem de entrevista com o padre 

Fábio de Melo no Programa "Marília Gabriela Entrevista" – Parte 3 - Canal GNT da TV a Cabo, no dia 
21/06/2009. Disponível em: < http: //www.youtube.com/watch?v=iTgtHd5VJso >. 

69 Essa informação foi obtida em pesquisa pela Internet, no site Terra Magazine Cultura - comportamento. 

Disponível em: < http://noticias.terra.com.br/imprime/0,,OI5647606-EI6594,00.html >. Acesso em 08 mar 

2012. (nos anexos H). 
70 A sociedade midiatizada é explicada por Muniz Sodré (2006) a partir do processo de mediação social 

exagerada orquestrado pelas organizações de mídia com finalidades tecnológicas e mercadológicas, exercendo 

grande influência na construção da realidade social dos indivíduos.  
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agente são usadas como estratégia de comunicabilidade com as multidões, oferecendo 

visibilidade a Igreja Católica e consumo dos bens simbólicos religiosos católicos.  Por outro 

lado, atraem a audiência para a mídia na lógica que viabiliza essa situação. 

O carisma do sacerdote Fábio de Melo, como trata a ótica Weberiana
71

, está 

consolidado nas suas qualidades pessoais, com uma ética individualista e uma subjetividade 

própria das sociedades modernas.  E ele é legitimado pelo modelo social elaborado pelos 

outros sacerdotes católicos que já se aventuraram pela mídia.   

O seu carisma é fundado no seu discurso de aconselhamento pela mídia, que segue os 

padrões morais vigentes cristãos da autoridade de um sacerdote religioso.  No entanto está 

comprometido com o senso estético da sociedade contemporânea, sofrendo as tensões da ética 

individualista e da subjetividade própria do cotidiano dessa sociedade.  No catolicismo 

midiático há uma possibilidade de se diluírem as verdades religiosas para se participar dos 

benefícios mercadológicos da audiência.  A espetacularização, que é um processo específico 

das sociedades midiatizadas, sustenta o carisma midiático dos padres artistas, que como 

personalidades famosas, as celebridades, expressam novos estilos de vida (CARRANZA, 

2011). 

A utilização dos recursos da mídia no ciberespaço pelo padre Fábio de Melo é outra 

característica que fortalece o seu carisma midiático.  De forma descontraída, ele utiliza as 

postagens do seu microblogging, o Twitter Oficial
72

 para divulgar opiniões pessoais, os 

eventos que participa, como os shows, ou os locais onde seus livros são vendidos, e as 

participações em programas da mídia, fazendo a divulgação de sua atuação artística no campo 

midiático. Ele também expressa mensagens sobre a ética cristã no Twitter interagindo no 

campo religioso, e às vezes, simplesmente reclama como qualquer cidadão de situações que o 

incomodam no cotidiano.   

Contando com um número crescente de seguidores e fãs o padre Fábio de Melo está 

em todas as mídias, comprovando seus traços distintivos e reforçando seu carisma midiático.  

No ciberespaço há o seu site e a conta do Twitter, administrado pelo próprio padre e seus 

assessores.  No entanto, em outras redes sociais como no Facebook, ou na própria rede social 

do Twitter, existem contas gerenciadas por seus fãs, e pelas empresas que mantem contrato, 

como a Talentos  Produções e a Sonic Music.  No site do You Tube é possível observar o 

interesse pelo padre Fábio de Melo, pois se encontram vários filmes postados por fãs e fiéis 

                                                
71 Weber (2000) descreveu o carisma como qualidade pessoal, de líder que adquire adeptos ou dominados, que 

pode está vinculado a ideia de vocação e possui grande força. 
72

 O Twitter Oficial possui o endereço: @pefabiodemelo e está disponível no ciberespaço no endereço: < https:// 

twitter.com/pefabiodemelo/with_replies >. Acesso em jun 2013. 
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católicos.  Essas postagens e uma conta criada por um grupo de fãs do padre exibem seus 

shows, possuem vários arquivos que tratam de palestras, rituais religiosos e outras 

modalidades de aparições em público do agente.
73

 

No Twitter do padre Fábio de Melo observa-se crescente adesão de seguidores, no 

espaço de um ano o número de seguidores amplia-se significativamente.  Tomando como 

exemplo o mês de maio de 2011 o padre contava com 232.445 seguidores, no intervalo de um 

ano, em maio de 2012, o seu Twitter alcançou o número de 361.230 seguidores e em maio de 

2013 ele registrou 533.210 seguidores, já em julho deste mesmo ano são 544.565 

seguidores
74

. Dessa forma, comprova-se que o padre Fábio de Melo exerce uma influência 

social, e continua conquistando seguidores nas redes sociais, em uma proporção de mais de 

cem mil seguidores por ano, além de uma agenda de espetáculos no site repleta de 

compromissos
75

.  Esse interesse crescente da sociedade em seu discurso é que gera grande 

audiência ao artista da fé, consequentemente proporcionando-lhe aceitação mercadológica 

para os seus bens simbólicos. Esse agente religioso está dinâmico no campo religioso, atende 

às prerrogativas do modelo de catolicismo midiático e a lógica da mídia. 

O padre Fábio de Melo participa ativamente nas redes sociais, é um seguidor no 

Twitter de profissionais e empresas da mídia.  Ele seguia em maio de 2013 um total de 452 

contas
76

, distribuídas entre jornalistas, colunistas, blogueiros, apresentadores de programas de 

rádio e televisão, empresas de comunicação, cantores e bandas, produtores, empresários e 

artistas famosos.  O agente também segue alguns religiosos, mas a proporção em relação às 

contas de representantes da mídia é desigual, dos 452 Twitters seguidos pelo padre, mais de 

42 % são de comunicadores, artistas ou empresários do meio artístico, enquanto 13% são de 

sacerdotes, missionários ou entidades religiosas.  Acompanhar as redes sociais deste primeiro 

grupo é atribuir uma valorização aos elementos da mídia, ou seja, ao mercado, portanto 

                                                
73 Quando se pesquisa no site do You Tube com ‘padre Fábio de Melo’, encontram-se aproximadamente 45.100 

(quarenta e cinco mil e cem) postagens, entre filmes ou slides contendo o padre midiático como principal 

tema.  A maior parte destas postagens são filmes contendo imagens de shows, palestras, missas, eventos como 

noite de autógrafos dentre outros. Disponível em: < http://www.youtube.com/results?search_query=padre +F 

%C3%A1bio+de+Melo&oq=padre+F%C3%A1bio+de+Melo&gs_l=youtube.3..35i39l2j0l8.1071.8355.0.8981

.25.23.1.0.0.0.463.4752.6j5j4j6j2.23.0...0.0...1ac.1.11.youtube.w4zJhMB8pzs > Acesso em:  23 mai 2013.  há 

também contas no You Tube como a de Emerson Brasileiro que reproduz eventos, palestras e outros 

momentos do padre Fábio de Melo, que foram fonte de conteúdo para esta pesquisa. Disponível em: < http:// 
www .youtube.com/user/Fitcady/videos?flow=list&query=padre+fabio+de+melo&view=0&sort=dd >. Acesso 

em:  23 mai 2013. 
74 Consulta realizada a rede social Twitter @pefabiodemelo em 01 de julho de 2013. nos anexos C. 
75 Ver a agenda do padre Fábio de Melo nos anexos A e no site: disponível em: < http://www.fabio de melo.com 

.br/ >. Acessos em maio e jul. 2013. 
76

 Em 01 de julho de 2013, já são 466 contas que ele segue no Twitter, pela mesma lógica descrita. Ver nos 

anexos C, impressão desta página do ciberespaço. 
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percebe-se que o Twitter Oficial do padre Fábio de Melo passa a ser um instrumento de 

sondagem dos formadores de opinião pública, para posterior posicionamento na sua atuação. 

O padre Fábio de Melo adquiriu visibilidade na mídia a partir da junção do carisma 

pessoal e do carisma sacerdotal.  Foram os seus bens simbólicos religiosos, transmitindo ou 

reproduzindo a cultura cristã católica que fortaleceram sua imagem e seus traços distintivos.  

Outra característica marcante deste agente no campo religioso é que a maioria dos seus 

produtos está atuando na dimensão feminina, tratam das emoções culturalmente atribuídas às 

mulheres e seu discurso valoriza o cotidiano delas.  Ele aborda o imaginário cultural 

feminino, como a solidão, o abandono, a dura rotina doméstica, as tristezas e alegrias 

maternas, as ilusões e desilusões afetivas, ou a necessidade de conquistar o amor próprio, 

todos os assuntos que abrangem o exercício da atividade sacerdotal para estabelecer a 

conformação e a cura das almas.   

Na maioria das famílias brasileiras são as mulheres que realizam a transmissão dos 

padrões éticos e culturais, mesmo com a rotina da sociedade moderna, ainda cabe a mulher a 

responsabilidade de educar e cuidar da família. O padre Fábio de Melo procura falar a 

linguagem dos sentimentos e das emoções que as mulheres compreendem, tornando seu 

discurso sedutor.  Nas entrevistas para essa pesquisa, seguidores do Twitter @pefabiodemelo, 

afirmaram conhecer o agente a partir de uma mãe ou mulher, além de que a maior parte das 

entrevistas foram com mulheres. As atitudes do padre Fábio de Melo de admitir suas 

emoções, expressar no conteúdo do discurso de seus bens simbólicos a dimensão feminina e 

aparentar um comportamento vaidoso é traço distintivo para um sacerdote católico, dentro da 

realidade brasileira culturalmente ligada aos padrões machistas.  

É neste contexto que o padre desperta a curiosidade e o imaginário popular a seu 

respeito.  Em um programa de entrevistas com Marilia Gabriela (2009), ele admitiu que cuida 

de sua aparência física e que a sua vaidade é parte de um cuidado com a saúde.  Há por parte 

do padre Fábio de Melo uma demonstração de naturalidade sobre os cuidados com seu corpo 

e a preocupação com a aparência jovial.  Durante essa entrevista, o agente relatou o hábito de 

malhar em academia e que já usou botox
77

 para tratar de um derrame facial.  Ainda confirmou  

que trata do seu visual, cuida do cabelo e da pele, além do uso de trajes modernos, e o uso de 

roupas de grife.
78

  

                                                
77 Botox é uma marca de produto a base de toxina botulínica, usada para fins médico e estético, como 

preenchimento (PORTAL R7, 2013; WIKIPÉDIA, 2013) 
78 A grife Zinco é uma das marcas usadas pelo padre Fábio de Melo e que faz parte do cabeçalho de seu site. 
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A imagem de um homem sedutor e as atitudes descritas pelo padre Fábio de Melo são 

traços distintivos que o diferencia dos demais padres midiáticos.  Entende-se que há uma 

visível valorização do corpo, que de acordo com David Le Breton (2010), pode traduzir o 

imaginário social de uma sociedade moderna.  O corpo jovem e perfeito e a valorização da 

aparência tem relação com o símbolo de bem-estar e de pertencimento sociocultural.  Trata-se 

do recuo das tradições, no bojo do individualismo crescente.  O corpo e a aparência tornam-se 

um cartão de visitas para o olhar do outro.  A preocupação em manter uma aparência 

esteticamente aceitável para a sociedade, transforma-se numa estratégia mercadológica, ou 

seja, há uma cobrança da própria sociedade pela imagem e aparência limpa, bem cuidada, pois 

a cultura midiática admira e compra a ideia da estética simétrica do homem vaidoso.  Há uma 

busca do perfeito, quando a extensão do outro é o olhar.   

A preocupação com a aparência faz parte da atuação distinta do padre Fábio de Melo, 

que busca a estética de uma época.  Contribuindo para a manutenção de uma posição no 

campo, em um alinhamento com o gosto das classes dominantes, colocando-o na posição que 

interessa a estrutura da Igreja Católica.  É a ótica dos agentes do catolicismo midiático para 

manter um estilo de vida ou habitus sacerdotal midiático conveniente para a sustentar uma 

ação homogênea (BOURDIEU, 2007a).  Como analisou Bourdieu (2008b) o senso estético é 

uma forma de se relacionar com o mundo de forma distante e segura, expressão de distinção e 

posição privilegiada na sociedade.  

Outro aspecto muito marcante nos traços distintivos do padre Fábio de Melo, e que se 

estende ao consumo de sua imagem de artista, é que a maioria dos padres cantores católicos 

apresentam-se nos espetáculos e na mídia religiosa ou leiga, usando o clergyman, vestuário 

típico de clérigo.  Essa semelhança na indumentária dos padres midiáticos é alterada pelo 

padre Fábio de Melo, que raramente usa o clergyman na mídia leiga.  Ele usou pouquíssimas 

vezes esse vestuário em suas aparições na mídia até outubro de 2012, e os trajes litúrgicos 

eram usados antes desta data somente em palestras de evangelização na programação do 

Sistema de Televisão Canção Nova (STCN).   

O uso dos trajes completos de padre é utilizado a partir do álbum “Estou aqui”, lançado 

em outubro de 2012 e único produto midiático do padre Fábio de Melo que traz sua imagem 

com essa indumentária religiosa. A vestimenta é mais um elemento no conjunto das 

características distintivas que o destaca no campo religioso. Esses traços distintivos de usar 
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roupas jovens e acessórios de marcas famosas são noticiados pela imprensa, como a 

informação veiculada pela mídia do uso de relógio de grife (MARTHE, MARTINS, 2009)
79

. 

As vestimentas que compõem a imagem do padre Fábio de Melo seguem um estilo 

jovial, como todo o conjunto da sua aparência artística, que demonstra um corpo atlético, 

definido pela malhação, com roupas justas.  No início de sua carreira de cantor usava um 

estilo de roupa mais esportiva que foi substituída por trajes mais formais, como o terno.  Sua 

imagem de padre cantor optou pela aparência leiga, durante uma década.  Ele estava 

comprometido com a moda masculina vigente.  Em algumas capas de CDs foram feitas 

fotografias com pose de artista leigo, olhar sedutor e bem diferente da aparência dos outros 

sacerdotes midiáticos que ocupavam o campo religioso naquele momento, por isso foi tratado 

como padre galã pela mídia, porém repudiou essa distinção.  Ele estava no jogo dos recém-

chegados, rompendo com algumas convenções sem contrariar as regras ou extrapolar os 

limites.  (BOURDIEU, 2008b).  

Percebe-se que vai ser impressa na divulgação desse agente religioso no campo 

midiático, uma estratégia do discurso publicitário brasileiro de apelo à juventude, que 

permeou o imaginário cultural da sociedade brasileira desde a década de 1980.  Para atender a 

um novo consumidor, um indivíduo que associou um estilo de vida a sua renda, a ideia de 

bom gosto, combinou-se a de boa vida e o poder aquisitivo com elementos de distinção 

(ROCHA, 2010).  É neste contexto que se percebe a construção da comunicação publicitária 

que identifica a imagem do padre Fábio de Melo, demonstrando o bem estar, o modelo de 

sucesso e o status de celebridade artística.  

Um último traço distintivo observado nos bens simbólicos do padre Fábio de Melo é que 

em alguns dos seus livros não há a identificação de sacerdote católico.  O padre é destacado 

nos livros somente a partir de 2011, ou seja, em apenas três das suas doze obras.  O agente  

não assinar como sacerdote na maior parte de sua produção literária
80

, é uma demonstração da 

tensão que acompanha a produção midiática do padre e a performance artística.  Nos CDs 

também ocorreu a falta da identificação como padre nos seis primeiros títulos no início da 

carreira, mas nos demais constam sua identidade de sacerdote.  Esta situação de supressão da 

identidade de padre no início da carreira artística é relativa a um tratamento mercadológico, 

que optou por realçar o artista em detrimento do sacerdote.   

                                                
79 Em notícia publicada na revista Veja, intitulada “Cantar com fé” de autoria de Marthe e Martins (2009) há 

uma descrição da vaidade atribuída ao padre Fábio de Melo. E contabilizada a vendagem de seu CD Vida que 

chegou naquele momento a 542.000 unidades comercializadas. 
80

 Somente em alguns livros, do conjunto da obras há a indicação de pertencer a Congregação Sagrado Coração 

de Jesus (scj). 
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3. Estratégias e produção simbólica do padre Fábio de Melo no  

ciberespaço 
 

 

O padre Fábio de Melo está no ciberespaço
81

 com um site e uma conta no Twitter desde 

o ano de 2003, divulgando seus bens simbólicos e suas atividades. Esta divulgação oscila 

entre a atuação artística e o sacerdócio. Isso se evidencia na utilização dos recursos do 

ciberespaço, como o site com o blog e nas redes sociais o Twitter Oficial do padre Fábio de 

Melo. Ambos atuam como mídias, exercendo uma valorização constante da performance do 

artista em detrimento da atuação do sacerdote católico, principalmente quando se compara 

com outros padres midiáticos
82

. Por outro lado, a cada nova produção simbólica dele, 

diferentes ações são realizadas na Internet. Observa-se que a abrangência destes recursos do 

ciberespaço é usada como estratégia de visibilidade para o artista padre Fábio de Melo, ao 

mesmo tempo em que é reafirmado e estimulado o catolicismo midiático. Os recursos estão a 

serviço da divulgação dos bens simbólicos de autoria do artista da fé
83

 e reforçam um habitus 

sacerdotal midiático.   

A situação de tensão dentro do site e do Twitter do padre midiático é característica do 

catolicismo midiático que atende a lógica da mídia, com uma busca infinita por audiência. 

Essa valorização do artista é ampliada pelo fato de que no ciberespaço há inúmeras páginas e 

contas nas redes sociais, como no Twitter e no Facebook, que são administradas por seus fãs, 

fazendo uma reprodução de suas mensagens, divulgando sua agenda artística e sacerdotal em 

um claro processo de interconexão próprio da cibercultura.  A página do Facebook: “Frases 

Padre Fábio de Melo” possui postagens com frases do agente que alcançam 1.263 marcações 

de curtir
84

.  Em 25 de maio de 2013 ele postou no Twitter  o endereço da Loja Sacra e 70 

seguidores divulgaram, enquanto 40 marcaram como favorito, no dia 29 do mesmo mês e ano, 

                                                
81 O ciberespaço é o espaço onde opera o conjunto dos sistemas de comunicação com interconexão com o mundo 

dos computadores, transmitindo informações digitalizadas.  A marca do ciberespaço é a informação virtual e 

digitalizada, é um meio fluido e interativo; suas principais funções são o acesso à distância aos recursos de um 

computador e a  transferência de informações ou dados (LÉVY, 2001). 
82 Os padres Zezinho, Marcelo Rossi e Reginaldo Manzotti possuem em seus sites orações, capelas virtuais e não 

valorizam tanto os espetáculos como os shows.  Acessos aos sites destes agentes religiosos foram realizados 

durante vários meses no ano de 2012 e 2013. Nos anexos N e O encontram-se imagens destes sites. 
83 O padre Marcelo Rossi é exemplar enquanto artista da fé pelo destaque no uso de inúmeros recursos midiático, 

como um fenômeno de venda de CDs, livros e na participação de diversos programas da mídia leiga e religiosa 

(ANDRADE, 2006a, 2008a). Assim como o padre Fábio de Melo, ambos assinaram contratos com gravadoras 

como a Sony Music. 
84 Este registro foi feito em acesso no dia 06/06/2013.  Nos anexos D encontra-se cópia impressa deste registro. 
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nova divulgação e mais 45 seguidores divulgaram. Uma nítida demonstração de interesse da 

sociedade em suas ações no ciberespaço. 

A tensão na atuação entre artista e padre é própria do campo de produção dos bens 

religiosos que estão sendo ofertados no mercado dos bens de salvação pela ótica de Bourdieu 

(2007a).  Neste processo, o campo religioso está interagindo com o campo da mídia na 

manutenção da estrutura da ordem social, que confere aos consumidores dos bens simbólicos 

do padre Fábio de Melo no ciberespaço, a percepção de naturalização destas ações de 

divulgação que imediatamente legitimam o catolicismo midiático.  No ciberespaço a produção 

midiática do citado padre é a extensão do mundo real, o cotidiano dentro do ambiente virtual e 

as atividades desenvolvidas nesse ambiente virtual midiatizado tem uma função de 

instrumento de poder.  O ciberespaço é tratado nesta pesquisa por André Lemos e Pierre Lévy 

(2010) como uma esfera pública abstrata, que aumenta a visibilidade e a transparência e que 

atuam na possibilidade de conversação, diferente das mídias massivas. Partindo desta 

perspectiva, pode-se afirmar que a produção midiática do padre Fábio de Melo no ciberespaço 

é parte de um fluxo comunicativo da religião católica, que neste momento está pautada na 

prática de um discurso que destaca a tolerância aos comportamentos individualistas 

contemporâneos, permitindo que seja distinta a atuação deste sacerdote. Nesse contexto, este 

padre faz parte de um processo de reforço do estilo midiático de sacerdote católico.  Seus 

produtos são divulgados por seus fãs e pela Canção Nova, como o programa de televisão 

Direção Espiritual, que está publicado no site do You Tube
85

 com 16.700 resultados.   

Os recursos do ciberespaço permitem ao padre Fábio de Melo combinar diferentes 

estratégias de aproximação com a sociedade, entre as diferentes modalidades de interação 

com a sociedade e seus fãs.  Entre estes está o uso dos correios eletrônicos para o programa de 

televisão Direção Espiritual, tais como: as postagens de fotografias e conteúdos nas seções do 

seu site, as mensagens com conteúdo relacionado à vida espiritual, as citações do evangelho 

no Twitter, sem deixar de divulgar seus espetáculos e lançamentos de livros.   

É no site e no Twitter que o padre midiático faz a divulgação de sua atuação como 

cantor e escritor, seus produtos são expostos como em uma vitrine e indicados os locais para a 

compra. É perceptível o uso dos espaços virtuais como estratégia de publicidade dos seus bens 

simbólicos no mercado. O padre posta avisos tanto no site, como no seu Twitter quando vai 

                                                
85 Estes dados foram coletados em pesquisas no ciberespaço, e essa informação está disponível em: < http:// 

www.youtube.com/results?search_query=programa+dire%C3%A7%C3%A3o+espiritual&oq=programa+dire

%C3%A7%C3%A3o+&gs_l=youtube.1.1.35i39l2j0l8.127.3716.0.6933.17.17.0.0.0.0.330.2555.6j7j1j3.17.0...

0.0...1ac.1.11.youtube.3WTvX71YTW0 >. Acessos em junho de 2013. Nos Anexos P estão cópias desta 

página. 
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lançar seus livros em noites de autógrafos, shows pelo Brasil e quando vai se apresentar em 

programas das emissoras de televisão
86

. Diferente de outros padres midiáticos antes dele, o 

uso do ciberespaço é local de atuação de seus assessores de comunicação.  São colocados na 

abertura da página principal do site do padre comunicados sobre prêmios que ele ganhou, ou 

divulgações comerciais como da Loja Sacra
87

. 

Em geral a presença ou ocupação da Internet pelos católicos é notável. Diversas  

páginas religiosas no ciberespaço são normalmente utilizadas para informar sobre as 

paróquias, dioceses, artigos e calendários festivos. Outra função das páginas religiosas 

virtuais é a de oferecer gratuitamente ou comercializar produtos religiosos, como medalhas, 

orações, livros, músicas e ainda há a promoção de apoio religioso pelas capelas virtuais que 

oferecem ao usuário a Bíblia, orações, novenas e até velas virtuais (ANDRADE, 2007).  Tais 

estratégias não são diferentes quando se analisa a atuação da página no ciberespaço do padre 

Fábio de Melo. Evidencia-se a função de comercializar a produção simbólica do artista, 

dentro do modelo do catolicismo midiático, atenta a lógica do mercado de bens religiosos que 

evidencia uma crescente legitimação de seus bens simbólicos pela constituição de 

consumidores virtuais. Essa é a lógica do processo de autonomização do mercado de bens 

simbólicos, que ocorre no campo intelectual artístico (BOURDIEU, 2007).   

O catolicismo midiático é nutrido por estas ações dos religiosos, que participam 

ativamente destes movimentos carismáticos e midiáticos, baseados na espiritualidade 

performática carismática e que se insere em todos os espaços da sociedade, inclusive no 

ciberespaço. Foi a partir do século XXI que a ocupação do ciberespaço pelos padres 

midiáticos tornou-se muito mais dinâmica, o que despertou também nos usuários da Internet o 

desejo de acompanhar essa situação, ou seja, acompanhar a atuação destes artistas. 
88

  No caso 

do padre aqui analisado, o mesmo é considerado um agente produtor de bens culturais no 

ciberespaço, principalmente devido a grande quantidade de dados que são reproduzidos e 

compartilhados pelos seus fãs e seguidores, que criam e mantem muitas comunidades 

virtuais
89

. O conteúdo do discurso de seus bens simbólicos é socializado nas redes sociais por 

                                                
86 A prática de aparecer em programas da televisão brasileira, já foi uma estratégia de marketing que alcançou 

muito sucesso, usada por padres midiáticos como o padre Marcelo Rossi, que frequentou os programas de 

auditório de emissoras leigas divulgando seus bens simbólicos (ANDRADE, 2006a). 
87 Nos anexos desta pesquisa constam impressões das imagens do site do padre Fábio de Melo e do Twitter 

divulgando sua atuação artística. Anexos C e A. 
88 Como Exemplo desta ocupação do ciberespaço pelos padres midiáticos está o padre Marcelo Rossi que em 

abril de 2000 inaugurou seu site apoiado pelo provedor Terra e no ano seguinte ganhou um prêmio do iBest 

Company na categoria personalidade, sendo o mais visitado no ciberespaço (CARRANZA, 2011). 
89 Comunidade virtual é entendida como grupos de pessoas que se correspondem por meio de computadores 

interconectados, incluindo as suas relações e interesses para uma interação social, contendo laços e capital 

social associado a um tipo de pertencimento (LÉVY, 2001; RECUERO, 2010). 
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seus fãs em um processo dinâmico de compartilhamento de informações de forma direta e 

indireta, como exemplo desta situação foram mais de 60 retweets para uma divulgação do CD 

“Queremos Deus” em 24/06/2013.  Suas fotografias pelo Instagram e frases dos seus livros 

são compartilhadas nas comunidades do Facebook, assim como suas músicas no site You 

Tube e neste mesmo site, o programa de televisão Direção Espiritual apresentou 16.700 

resultados para uma pesquisa sobre esse programa
90

.  De certo que sua produção cultural é 

levada a percorrer o ciberespaço em muitos ambientes, constituindo-se em parte do programa 

universal da cibercultura.   

Na medida em que seus fãs, ou os fiéis católicos, apropriam-se do discurso de seus bens 

simbólicos – em livros, palestras ou canções - reproduzindo os conteúdos e interagindo ou 

compartilhando-os em páginas nas redes sociais, como no Facebook e Twitter, ou em sites 

como o You Tube, a mensagem do padre midiático participa de um processo de interatividade, 

de compartilhamento na interconexão dos computadores 
91

.   

Um exemplo da forma como a produção simbólica do padre no ciberespaço alcança 

grande circulação pode ser comprovada com o número de visualizações no site do You Tube 

da faixa musical “Iluminar” do álbum com o mesmo nome, que tem a música legendada e foi 

postado em 30/11/2009 na conta tbrmix, contando com 1.105.365 visualizações (PADRE 

FÁBIO DE MELO, 2009) 
92

. Um outro exemplo de demonstração de interesse da sociedade a 

respeito do padre, foi observado com o número de visualizações de um programa de entrevista 

do jornalista e humorista Jô Soares, veiculado pela rede Globo, postado em uma conta do You 

Tube em 27/05/2009 denominada: “PeFábiodeMelo” (são quatro postagens), à postagem de 

número três possui 27.108 visualizações, já a postagem de número quatro possui 21.708 

visualizações e a cinco 12.560 visualizações (PADRE FÁBIO DE MELO NO PROGRAMA 

DO JÔ
 
, 2009)

93
. 

A imagem do padre Fábio de Melo ocupa o ciberespaço de várias formas, com blogs 

de fãs, nas redes sociais, ou nos casos de postagens de filmes com trechos de programas da 

televisão brasileira. E ainda nas premiações que o artista recebeu pela mídia leiga, em 2010 

foi aclamado como melhor cantor pela emissora Rede Globo referente ao ano de 2009, o 

                                                
90

 Dado já apresentado em pesquisa no dia 01/07/2013. Nos anexos P desta pesquisa. 
91 Entendo a cibercultura pela afirmação de Pierre Lévy (2001, p. 151): “[...] a obra não está mais distante, e sim 

ao alcance da mão.  Participamos dela, a transformamos, somos em parte seus autores.” 
92 A referida postagem está disponível no You Tube com mais de uma centena de comentários positivos. O  

último acesso a esta conta e a postagem foi feito em 15 de junho de 2013 
93  Estes filmes fazem parte de quatro postagens e foram enviados para o site do You Tube em 27 e 28/05/2009,  

estão associados à conta do You Tube: Pe Fábio de Melo a Voz de Deus. Existe um trabalho acadêmico 

analisando essa entrevista, disponível em: < http://www.cesumar.br/epcc2009/anais/mariana_durski_silva.pdf 

>. Acesso em 01 jul 2013. Encontra-se nos anexos I o resumo desse trabalho. 
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padre recebeu o prêmio no Programa Domingão do Faustão. Trechos do programa de 

televisão com sua premiação estão reproduzidos no ciberespaço em vários endereços 

eletrônicos, principalmente no site do You Tube, postado em contas de fãs e até de pessoas 

que criticam sua atuação (DOMINGÃO DO FAUSTÃO, 2010)
94

.   

No campo da mídia a disputa por audiência estimula a associação com os padres 

midiáticos
95

, assim como as gravadoras leigas, neste caso a Sony Music. Preenchem os 

espaços da programação das organizações midiáticas com os cantores que favorecem a 

audiência e comercialização de seus bens de consumo. Na intercessão entre o campo da 

religião e o da mídia é a concorrência pela audiência que justifica o investimento nos padres 

midiáticos.  A aceitação do padre Fábio de Melo pela sociedade é motivada pela ampla 

divulgação de seus bens simbólicos, legitimado pelo seu carisma pessoal e sacerdotal, e ainda 

pode-se afirmar que também é fruto de uma conquista do catolicismo midiático.  

Observa-se que há inúmeros comentários sobre o padre Fábio de Melo em blogs, 

notícias em vários jornais da web, postagens no You Tube de todo tipo, e no site de busca 

Google ao se digitar “padre Fábio de Melo” em 02/06/2013, obteve-se a informação de 

“aproximadamente  2.500.000 resultados”, no site You Tube a mesma pesquisa obteve em 

01/07/2013 “aproximadamente 48.300 resultados”
96

.  As notícias sobre o sacerdote 

espalhadas pelo ciberespaço beiram o sensacionalismo e superam a perspectiva da atividade 

da mídia de ser unilateral
97

.  Ele parece influenciar os padrões e práticas do catolicismo 

midiático, ampliando a capacidade de interação com comunidades virtuais, e desta forma, 

altera a expressão da sociabilidade religiosa.  

Nesse contexto, percebe-se uma forte presença do padre midiático na reprodução de 

mensagens católicas cristãs, na sua provável influencia no compartilhamento de seus bens 

simbólicos pelo ciberespaço, além do crescente interesse demonstrado por sua produção nas 

redes sociais e consequente ampliação das relações sociais entre esses indivíduos, que postam 

mensagens nas comunidades que o padre Fábio de Melo ocupa. 

 

                                                
94 Este programa Domingão do Faustão da rede Globo de televisão foi exibido em 2010, mas encontra-se no site 

do You Tube e na página da web da Globo.com.  
95 Neste caso o padre Fábio de Melo, mas estas ações se estendem aos padres Marcelo Rossi, Reginaldo 

Manzzotti dentre outros sacerdotes. 
96 Dado obtido em 02/06/2013 e 01/07/2013 em acesso ao ciberespaço pela Internet.  Ver no anexo E.  
97

 Encontram-se nos anexos H algumas notícias coletadas no ciberespaço que demonstram o sensacionalismo 

com o padre Fábio de Melo. 
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3.1. O site, blog e Twitter do padre Fábio de Melo  

 

 

No ciberespaço o padre Fábio de Melo mantem a sua página há mais de uma década. 

Entretanto, somente a partir de outubro de 2012 o Twitter oficial foi colocado em conexão 

constante com a página principal do site
 98

 e as mensagens da rede social passaram a ter um 

grande destaque, pois estão no centro da página principal ou home. Na produção do site do 

padre Fábio de Melo no ciberespaço já foi possível encontrar postagens de filmes com 

depoimentos do próprio padre sobre sua história, trajetória e seu ponto de vista sobre aspectos 

que envolvem a religião, arte e  música durante todo o ano de 2011, até setembro de 2012
99

 

quando o site foi reestruturado e estes filmes foram excluídos (FABIODEMELO, 2011a). 

Nestes filmes o formato é alternado entre depoimento e entrevista.  Porém, o interlocutor não 

está visível e a produção foi feita para aparentar uma conversa íntima, onde a câmera focaliza 

diretamente seu rosto e em alguns momentos seus olhos e sua boca.  Observa-se que esta 

seção foi uma estratégia usada para o aproximar de seu público pela Internet. Dessa forma, os 

visitantes do seu site poderiam compreender melhor a opinião do artista e padre Fábio de 

Melo. Esses filmes não fazem mais parte do site e podem ser visualizados no You Tube na 

conta de Alex e Célia, onde estão postados
100

.  

A partir de outubro de 2012, além dos filmes serem retirados, todo o desenho da 

página foi alterado, a aparência da mesma seguiu o álbum musical “Estou aqui”.  As seções 

também foram mudadas e uma seção denominada discografia substituiu a seção dos filmes. 

Observa-se que esta mudança foi parte de uma estratégia de divulgação do novo álbum e das 

canções do artista que foram destacadas.  Inclusive quando o usuário do ciberespaço acessa o 

site, nesta nova edição da página do artista, a música tema do álbum “Estou aqui” é 

reproduzida. Há ainda a opção por meio de um banner no cabeçalho da página de parar a 

música ou trocá-la pela canção “Abrindo Mares”, do mesmo álbum (FABIODEMELO, 

                                                
98 A página ou site, está disponível no endereço:<  http://www.fabiodemelo.com.br/> e o Twitter no está 

disponível em: <  https://twitter.com/pefabiodemelo > .  Alteração no desenho do site foi feita em outubro de 

2012, juntamente com a mudança em toda a estrutura da página, que passou a divulgar o álbum “Estou aqui”. 
99 O monitoramento da página do padre Fábio de Melo foi realizado para esta pesquisa durante o ano de 2011, 

2012 , até junho de 2013. As observações registraram as mudanças de imagens do padre e artista de acordo 

com os lançamentos de álbuns musicais, mas a mudança da estrutura de todo o site só ocorreu com o álbum 

denomina do Estou Aqui, colocado no mercado em outubro de 2012. 
100 Estes filmes agora são encontrados no ciberespaço somente no site do You Tube na conta de Alex e Célia 

enviados em 04/04/2010, e estão disponíveis em: < http://www.youtube.com/watch?v=pJs1U_xVHG4 >. 

Acesso em 27 maio 2013. 
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2013a)
101

. Trata-se de mais uma estratégia de mercado para divulgar seus bens simbólicos, 

condição de submissão às leis do mercado, estimulando a comercialização de suas obras no 

mercado dos bens simbólicos de salvação (BOURDIEU, 2007a).   

O site do padre Fábio de Melo está estruturado nas seguintes divisões: a página inicial ou 

home e mais seis seções distintas: agenda, discografia, blog, fotos, produtos e contatos.  No 

cabeçalho da página inicial, em destaque e repetido nas demais seções, são alternados dois ou 

três banners organizacionais, que mudam à medida que o artista da fé está envolvido 

comercialmente com a organização.  Fizeram parte deste espaço virtual de destaque em 2011 

a empresa Koala Tours viagens e turismo Ltda., Talentos Produções e Zinco Zn.  Em 2012, a 

empresa Zinco Zn e Talentos Produções permaneceram e é inserida a organização Rede 

Católica de Peregrinos em março de 2012, substituindo a empresa Koala Tours viagens e 

turismo Ltda.  Já em 2013 permanece a empresa Zinco Zn e a Talentos Produções, mas em 

junho deste mesmo ano, esta última é substituída pela Loja Sacra. (FABIODEMELO, 2011a, 

2012a, 2013a). 

A empresa Zinco Zn é uma grife de roupas masculinas do grupo Rosa Morena que teve 

uma coleção em 2009 de camisetas com frases do padre Fábio de Melo. Em 2010 e 2011, a 

empresa Koala Tours viagens e turismo Ltda foi à operadora de turismo que fez as viagens de 

peregrinação com o padre ao Egito e Terra Santa
102

. A Rede Católica de Peregrinos é 

associada à empresa US Travel operadora de turismo, que passou a ser responsável por 

organizar as viagens de turismo religioso com peregrinações para a Terra Santa – Israel e 

Jordânia. A partir de 2012, o padre é associado a esse serviço em um processo de marca, 

fazendo parte da divulgação das viagens, inclusive como um dos atrativos do percurso
103

.  A 

empresa Talentos Produções é a empresa produtora do artista padre Fábio de Melo
104

 e de 

mais outros artistas religiosos, também os músicos da banda que acompanham o padre fazem 

parte desta empresa produtora dos eventos.  Na seção descrita como contatos no site, observa-

se que o e-mail e o número de telefone para marcar ou agendar eventos para o agente é feita 

                                                
101 Na página principal do site do artista, disponível em:  < http://www.fabiodemelo.com.br/ > , com acesso em 

10 jun 2013. 
102 As informações sobre a peregrinação ao Egito e Terra Santa com o padre Fábio de Melo ainda podem ser 

encontradas no ciberespaço em um blog criado por uma comunidade do orkut, denominada de “'Pe. Fábio de 

Melo: Jesus na minha vida!”  e disponível em: < http://pefabiojesusnaminhavida.blogspot.com.br 
/2010/01/fonte-koala-tours-participa-da-nossa.html >  Acesso em 16 jun. 2013.   

103 No blog do padre Fábio de Melo há uma postagem com o título de “última carta aos peregrinos”, com data de 

01/03, garantindo que o padre atenderia os peregrinos e faria fotos com os mesmos. Em 2012, a postagem 

“organização do Peregrino” deste blog continha um conteúdo semelhante a esta mensagem.  Estas postagens 

do blog estão nos anexos G. 
104

 O perfil do padre está na página da empresa Talentos Produções, disponível em: < http://www.talentos 

producoes. com.br/artistas/index.php?id=11 >. Acesso em: 10 jun 2013. 
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pela empresa Talentos Produções, que também é responsável pela assessoria de comunicação 

e marketing. 

O blog do padre Fábio de Melo faz parte das seções do site.  Ao observar e refletir sobre 

as estratégias de reafirmar e estimular o catolicismo midiático, analisando o reforço de um 

estilo de sacerdote, faz-se necessário adentrar neste espaço virtual, rico de elementos da 

produção simbólica.  Essa abordagem não pretende dar conta de toda a dimensão simbólica 

deste conteúdo, mas busca evidenciar os pontos que abordaram a sociabilidade religiosa 

brasileira no ambiente do catolicismo midiático. 

A seção do Blog está composta por 29 (vinte e nove) tópicos ao todo, divididos em: 24 

(vinte e quatro) textos de autoria do padre Fábio de Melo e mais 3 (três) cartas de padres 

direcionadas aos peregrinos que foram às viagens de turismo religioso.  Conta ainda com 2 

(duas) cartas assinadas pela equipe da empresa Talentos Produções e empresa US Travel, que 

orientam os turistas sobre a organização desta peregrinação
105

 (FABIODEMELO, 2013a).  

O conteúdo dos 24 textos do blog é composto por textos que apelam para a ética cristã e 

muitas orientações morais para os leitores, baseando-se na ideia de conforto espiritual.  Há 

entre estes textos abordagens sobre a rotina da vida e descrições de percursos de viagens feitas 

pelo autor, com ênfase nas descrições minuciosas de ambientes e culturas dos locais.  A 

principal característica do conjunto de textos do blog é o cunho íntimo, com descrições 

emotivas e ilustrativas do cotidiano, reforçando o estilo de sacerdote católico do catolicismo 

midiático 
106

.   

As abordagens dos locais em que o autor esteve ao longo de seu trajeto em viagens são 

repletas de reflexões íntimas e de lições de moral católica, assim são os textos: “Uma história 

sugestiva” e “O ipê a beira da estrada”. A discussão destes é pautada nas experiências 

pessoais do autor, associando a sua produção artística, quando fala de suas experiências e 

deslumbramentos com a música, ou com a descrição da árvore ipê na sua relação com a 

beleza e com o Divino.  Outros textos relatam os tempos litúrgicos da religião católica, como 

“Ressurreição, tempo de misericórdia” e “Filhos da Páscoa”, quando o tempo litúrgico e a 

tradição da religião católica são exaltados, os sacrifícios e mistérios religiosos lembrados 

(FABIODEMELO, 2013a).  

                                                
105 Em junho de 2013, data em que se encerram as observações dos recursos midiáticos no ciberespaço do objeto 

de estudo desta pesquisa, as cartas dos padres e das empresas de turismo e produtora do artista dispostas no 

blog, referem-se a viagem do período da quaresma, tempo comemorado pela religião católica. A viagem foi 

realizada em março de 2013 - de acordo com a agenda do próprio padre Fábio de Melo. 
106 Os textos analisados do blog do padre Fábio de Melo estão nos anexos B desta pesquisa. 
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No texto: “Pecados Públicos”, por exemplo, o padre Fábio de Melo expressa sua opinião 

sobre a capacidade de permanência das informações no ciberespaço, demonstrando sua 

preocupação com a exposição de fatos registrados na rede.  Em “Pecados Públicos”, o autor 

traz a apreensão contemporânea que ele sente sobre os registros no ciberespaço:   

 

Não reclamo. Apenas constato. Tem ficado cada vez mais difícil a gente se 
reconciliar com os erros cometidos. O motivo é simples. A vida privada acabou. O 

acontecimento particular passa a pertencer a todos. A internet é um recurso para que 

isso aconteça. Os poucos minutos noticiados não cairão no esquecimento. Há um 

modo de fazê-los perdurarem. Quem não viu poderá ver. Repetidas vezes. É só 
procurar o caminho, digitar uma palavra para a busca. Tudo tem sido assim. A 

socialização da notícia é um fato novo, interessantíssimo. Possibilita a informação 

aos que não estavam diante da TV no momento em que foi exibida. A internet nos 

oferece uma porta que nos devolve ao passado. [...]107 (FABIODEMELO, 2011a) 

As reflexões sobre o cotidiano são constantes no blog, que imprimem o poder 

simbólico católico. Desta forma, o autor relaciona a palavra “erro” a ideia de pecado
108

, de 

acordo com os padrões morais católicos:  

Mas como perder o malefício do erro se a imagem perpetua no tempo o que na alma 
não queremos mais trazer? Nasce o impasse. O homem hoje perdoado ainda 

permanecerá aprisionado na imagem. A vida virtual não liberta a real, mas a coloca 

na perspectiva de um julgamento eterno. A morbidez do momento não se esvai da 

imagem. Será recordada toda vez que alguém se sentir no direito de retirar a pedra 

da sepultura. E assim o passado não passa, mas permanece digitalizado, pronto para 

reacender a dor moral que a imagem recorda. Estamos na era dos pecados públicos. 

Acusadores e defensores se digladiam nos inúmeros territórios da vida virtual.  

(FABIODEMELO, 2011a) 

 

 

O padre Fábio de Melo explica sua percepção da imagem do erro em uma abordagem 

católica tradicional.  Essa imagem é aprisionada pela digitalização e os pecados públicos 

serão sempre expostos, eternizando o julgamento do pecador pelos recursos tecnológicos da 

informatização da comunicação social.  É perceptível no conteúdo do discurso do padre a 

visão tradicional da Igreja Católica e uma crítica ácida ao mundo moderno das tecnologias, o 

texto está repleto da ideia tradicional católica do pecado.  No catolicismo tradicional o pecado 

é um abuso da liberdade que foi dada às pessoas por Deus e esse é um discurso que outros 

padres midiáticos adotam, como é o caso do padre Marcelo Rossi (ANDRADE, 2006a).  

                                                
107 Pecados Públicos é uma postagem do blog do padre Fábio de Melo, datada de 18/05 e que faz parte do seu 

site, disponível em: < http://www.fabiodemelo.com.br/>.  Encontra-se nos anexos B. 
108 No tradicional Catecismo da Igreja Católica (1999, p. 495) o pecado é considerado: “[...] uma falta contra a 

razão, a verdade, a consciência reta; é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por 

causa de um apego perverso a certos bens.” 
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No discurso do padre Fábio de Melo raramente se lê ou ouve o termo pecado. Tanto 

no programa da televisão Direção Espiritual como no conteúdo de seus livros e CDs quando é 

mencionado este termo é sempre atribuído à vida moderna ou as escolhas individuais 

exercidas por pressões sociais.  É uma abordagem que o distingue dos outros padres e que 

reforça um estilo contemporâneo de sacerdote no catolicismo midiático. Em alguns textos do 

blog é reafirmada a identidade de padre, a exemplo do texto “Meu ofício”, quando o autor 

afirma: “Meu ofício. Eu sou da Igreja. Não criei uma seita à minha imagem e semelhança.  

Sou padre católico, apostólico, romano, vivendo no Brasil” (FABIODEMELO, 2013a). Outro 

texto do blog onde ele identifica as suas atitudes de padre, assim como pode ser analisado 

como uma resposta às críticas e comentários da sociedade.  Intitula-se “A graça de ser só”, 

especialmente na afirmação que diz:  

 

Nunca encarei o celibato como restrição. Esta opção de vida não me foi imposta. 

Ninguém me obrigou ser padre, e quando escolhi o ser, ninguém me enganou. Eu 

assumi livremente todas as possibilidades do meu ministério, mas também todos os 

limites. Não há escolhas humanas que só nos trarão possibilidades. Tudo é tecido a 

partir dos avessos e dos direitos. É questão de maturidade. (FABIODEMELO, 

2013a).  

 

 

Em todo o site e principalmente no conteúdo do discurso do blog é reafirmado e 

demonstrado o vínculo do padre Fábio de Melo com o movimento da Renovação Católica 

Carismática.  Essa opção de apresentar o conforto espiritual e a busca pela religião encantada 

é própria do pensamento deste setor da Igreja Católica.  Outro ponto importante é sua 

rendição e obediência à tradição católica no conteúdo do seu discurso, paralelo ao seu 

comportamento de artista que lhe proporciona a prática de algumas atitudes modernas. 

Retomando as demais seções do site, destaca-se aquela destinada à venda de produtos, 

que está exposta como uma vitrine de toda a produção de bens simbólicos do padre, tais como 

livros, álbuns musicais e DVDs. Nesta seção consta ainda uma coluna chamada “categoria” 

com os itens da produção do artista separados por categoria e prontos para serem selecionados 

pelo usuário do ciberespaço.  Estão dispostos os itens: CD, DVD, Livros, Outros e Todas 

Categorias.  Cada item é um link que direciona o internauta a uma seção específica, onde se 

encontram expostos todos os produtos da categoria escolhida, no caso dos CDs, os álbuns 

musicais e coletâneas do artista e assim sucessivamente.   

Na seção que trata das fotografias do padre Fábio de Melo há uma possibilidade de 

interação com seus fãs, que podem enviar fotos pelo site na opção “Você na Foto” – onde há 
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um cadastro para o envio de arquivos em JPG, JPEG ou PNG
109

.  Também encontram-se 10 

arquivos de fotos das Peregrinações, 20 arquivos com eventos religiosos ou eventos como 

shows pelo Brasil e um arquivo da premiação do padre no “Troféu Louvemos o Senhor”
110

 

(FABIODEMELO, 2013a).  A proporção de arquivos com imagens das “Peregrinações” em 

detrimento dos outros eventos, evidencia a ênfase a lógica do mercado. Expondo a 

possibilidade de está próximo do padre artista em uma viagem, as fotografias dos que já 

optaram por esse serviço torna-se sedutora para os fãs e em alguns casos motivo de status 

social, tanto para o peregrino como para o próprio padre.  Na situação pluralista que se 

evidencia no campo cristão brasileiro é a oferta no mercado na dinâmica da preferência do 

consumidor que está sujeita a moda.  Outros padres católicos fazem essas viagens a Terra 

Santa, mas a peregrinação com um padre midiático como Fábio de Melo constitui um bem 

simbólico de salvação (BOURDIEU, 2007a) com significações que atendem a uma demanda 

privilegiada. 

Retomando a seção descrita como “contatos”, observa-se que além do e-mail e do 

número de telefone para agendar eventos com para o padre midiático, que é feita pela empresa 

Talentos Produções, também está o e-mail do programa Direção Espiritual com a divulgação 

dele, contendo o dia e horário na emissora TV Canção nova. 

Os bens simbólicos de salvação ofertados pelo Padre Fábio de Melo são divulgados e 

ofertados para a comercialização no ciberespaço, indiretamente no seu site, pois havia 

recentemente uma indicação de onde encontrar os produtos com links para sites comerciais 

como Submarino, Saraiva e Paulinas
111

.  A partir do lançamento da Loja Sacra em 05 de 

junho de 2013, no programa Direção Espiritual pelo próprio agente religioso, essas indicações 

foram substituídas pelo site da  loja Sacra by pe Fábio de Melo
112

. Trata-se de um site 

exclusivo só para vender os produtos do padre Fábio de Melo e com a possibilidade de se 

                                                
109 Essas siglas são usadas para identificar os formatos de imagem que o sistema do site pode operar, geralmente 

são de celulares e maquinas fotográficas digitais. São aplicativos e programas de imagem digital:  JPG, JPEG 

e PNG. 
110 O acesso a está página e seção foi feita em vários momentos.  O material descrito está disponível em: < http:// 

www .fabiodemelo.com.br/ > e o último acesso foi feito em 17 jun 2013. 
111 O site indicava diversos locais de comercialização dos produtos até o lançamento oficial da Loja Sacra em 05 

de junho de 2013 no Programa Direção Espiritual pelo padre Fábio de Melo, a partir disso todos é indicada a 

referida loja e um link para a página no ciberespaço foi colocado na seção de cada categoria de produto. Ver 

nos anexos L e M. 
112 O endereço eletrônico da Loja Sacra é:  < http://www.lojasacra.com.br/ >, tem número de telefone para 

atendimento, opção de cadastro para compras aceitando diversas modalidades formas de pagamento como 

cartões de crédito e boleto bancário.  A loja Sacra possui link com  acesso para as redes sociais: Facebook e 

Twitter. Nos anexos L e M encontram-se imagens da Loja Sacra e dos produtos do padre Fábio de Melo. 
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comprar produtos autografados como camisetas e canecas.  A página da Loja Sacra possui 

links para páginas da referida loja virtual nas redes sociais do Facebook e do Twitter 
113

. 

Os bens simbólicos do padre também estão divulgados e ofertados para a venda no site 

da loja Canção Nova
114

, são mais de 170 produtos que levam o nome do padre Fábio de Melo.  

A maioria destes produtos são gravações em CDs e DVDs com as homilias dos rituais das 

missas festivas, nos eventos e espetáculos na comunidade Canção Nova, ou das palestras e 

liturgias realizadas pelo sacerdote nos encontros da RCC.  Também há livros, CDs e DVDs 

comercializados no mercado que estão à venda pela loja Canção Nova, mas com o diferencial 

da produção simbólica disposta nesta loja apresentar bens simbólicos do padre Fábio de Melo 

com outros sacerdotes e religiosos missionários do movimento da RCC. (LOJA CANÇÃO 

NOVA, 2013a). 

Esta pesquisa analisou as mensagens elaboradas pelo padre Fábio de Melo na rede social 

virtual denominada de Twitter, e que  estão visíveis na página principal do seu site.  A maioria 

dos seus tweets
115

 ou mensagens são informações sobre a sua atuação artística e as mensagens 

são aparentemente feitas por ele.  Observa-se que há um assessoramento da carreira de cantor 

e escritor, com indicações de atividades ligadas a sua produção de bens simbólicos, mas 

também são feitos comentários do cotidiano, postadas mensagens com orientações espirituais, 

a partir de uma ética católica, ou simplesmente, postadas fotos pelo aplicativo instagram. 

Há uma galeria de imagens e filmes que o padre Fábio de Melo publica constantemente 

no seu Twitter e é possível verificar que outros usuários das redes sociais fazem uma 

constante conexão com suas informações.  Existem ainda comunidades virtuais que 

monitoram e repassam essas informações em uma demonstração de interatividade.
116

  

Observa-se que este agente religioso usa o Twitter como estratégia de comunicação, tanto 

para a publicidade e marketing como reforço de sua imagem institucional em uma clara ação 

de relações públicas.  As mensagens na rede social virtual são distribuídas entre comentários 

aleatórios sobre o cotidiano, repassando e respondendo mensagens de sua rede de contatos, ou 

a divulgação de outros artistas que ele admira, como a cantora Mônica Salmaso, e a 

                                                
113 A Loja Sacra no Facebook tem 373 pessoas curtindo a página e 27 falando sobre ela, em 01 de junho de 2013. 

O endereço no Facebook é : < https:// www.facebook.com/pages/Loja-Sacra/399333 446813907 >  e no 

Twitter já possui 94 seguidores em 01/06/2013, e o endereço é: < https://twitter.com/lojasacra >. 
114 A loja da Canção Nova possui muitos produtos e esta página do ciberespaço com a produção que envolve o 

padre Fábio de Melo está disponível em: < http://loja.cancaonova.com/products? page=1&q=padre +fabio+ 

de+melo &taxon_id= >. Acesso em: 17 jun 2013. 
115 Tweets é o nome dado em inglês as mensagens com até 140 caracteres, a partir de uma questão sobre o que o 

usuário está fazendo (RECUERO, 2010).  Essas mensagens é que compõem a interação no Twitter.  
116 Blogs como o de Cylene França sobre o padre Fábio de Melo que divulga o programa Direção Espiritual e 

todos os passos do artista desde 2006 nas redes e mídias sociais. No endereço eletrônico: < http://www. 

fabiode melo .blogger.com.br/ >. Acesso em 04 jun. 2013.  



 83 

divulgação das suas ações profissionais, como os prêmios que ganha, as aparições em 

programas da mídia leiga, ou mesmo, a venda e promoção de seus bens simbólicos
117

.    

A aceitação social do padre Fábio de Melo pode ser comprovada quando se verifica o 

crescente número de seguidores.  Dentro de um período de dois anos o número de seguidores 

da rede social virtual cresceu visivelmente. No  mês de maio de 2011 o Twitter do padre 

Fábio de Melo contava com 232.445 seguidores, no ano seguinte, também em maio o seu 

Twitter alcançou 361.230 seguidores e em 17 de junho de 2013 ele registrou 540.717 

seguidores, em 01 de julho de 2013 já marcava 544.565 seguidores.  Esse padre midiático 

estimula o interesse dos usuários do ciberespaço, em uma escala de contínua conquista de 

seguidores nas redes sociais. O conteúdo de seu discurso gera grande audiência, que é a lógica 

da mídia e consequentemente também é um dos requisitos do catolicismo midiático.  

A construção do interesse sobre o padre Fábio de Melo é consequência também da sua 

inclusão no meio artístico. Esse agente assume ter relação de amizade com diversos atores e 

cantores leigos, além de ser um seguidor nesta rede social de 452 contas
118

 de celebridades 

artísticas como Marcio Garcia e Giovanna Antonelli, jornalistas como Renata Ceribelli e 

Mônica Waldvogel, políticos como Geraldo Alkmin e Mirian Rios, colunistas famosos como 

Astrid Fontenelle e José Simão, algumas das grandes empresas da mídia leiga como o 

“Estadão” e Folha de São Paulo, blogueiros, programas de rádio e televisão (leiga ou 

religiosa) Sem Censura, Kibe Loco e Fantástico, cantores como Rita Lee e Ivete Sangalo, 

bandas como Roupa Nova, produtores e empresários como J. B. Oliveira, Rodrigo Farias e 

Adriano Andrade este  último que é empresário e diretor de rodeio. 

O padre Fábio de Melo segue alguns religiosos, principalmente os que estão na mídia, 

em uma proporção de 13% de religiosos e entidades religiosas, para 42 % de profissionais da 

comunicação, artistas e empresários.  Destes religiosos estão o Papa Francisco, Pe. Joãzinho, 

Pe. Zezinho, Jornada Mundial da Juventude: Rio 2013
119

, e outros religiosos como Dunga do 

PNH, Pastora Ludmila Feber ou Salette Ferreira, e empresas religiosas como Canção Nova 

Notícias e Paulinas Brasil.  As contas seguidas nas redes sociais demonstram que há uma 

valorização ao campo da mídia, ou seja, está nas redes sociais virtuais é estar no mercado.  É 

observado que o padre Fábio de Melo não segue os padres midiáticos Marcelo Rossi e 

                                                
117  No Twitter do padre Fábio de Melo constam tweets com divulgação de seus produtos como o DVD: 

“Queremos Deus” e da Loja Sacra (onde seus produtos estão à venda) – Ver nos anexos C  deste estudo.  
118

 Em maio de 2013 o Twitter do padre Fábio de Melo seguia 452 outros Twitters. 
119 É o Twitter oficial da Jornada Mundial da Juventude em português.   
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Reginaldo Manzotti
120

.  Neste contexto, observa-se que o Twitter é usado pelo padre midiático 

como um instrumento de pesquisa para identificar o que os formadores de opinião pública 

estão discutindo e reverter essa informação para sua atuação profissional
121

. 

Alguns dos usuários do ciberespaço que seguem o Twitter do padre Fábio de Melo 

foram entrevistados para esta pesquisa, para identificar a abrangência dos recursos midiáticos 

do padre como estratégia de reafirmar e fortalecer o catolicismo midiático e  verificar tensões 

na valorização do desempenho da atuação artística em relação a atuação de sacerdote católico 

na Internet. 

 Foi percebido que a visibilidade do padre Fábio de Melo é associada ao programa de 

televisão Direção Espiritual, porque os entrevistados afirmaram que o conheceram por meio 

desta mídia, constatou-se que o padre Fábio de Melo é uma personalidade conhecida 

majoritariamente pela televisão com o programa do Sistema de Televisão Canção Nova.  Esse 

é um resultado que John B. Thompson (1998) explica como televisibilidade, demonstrando a 

riqueza simbólica da relação social estabelecida pela televisão, uma relação de quase 

interação mediada. A televisão estabelece relações sociais de admiração e fama à distância, a 

sua produção simbólica é acessível aos receptores de forma única (THOMPSON, 1998).  A 

situação de celebridade e artista famoso, só aconteceu no ciberespaço após a interação 

mediada pela televisão. 

O conteúdo do discurso do padre midiático é descrito como “reconfortante, agradável, 

humano e orientador” pelos entrevistados que também conhecem muito mais o padre 

midiático por suas canções e pela televisão do que pelo site na Internet. Os produtos 

midiáticos do padre mais expressivos para os entrevistados foram o programa Direção 

Espiritual pela emissora Canção Nova e as canções com os CDs e os DVDs. Por outro lado, 

os livros, o blog no site e os shows não foram muito mencionados.  Percebe-se que o 

programa Direção Espiritual além de ter lançado o padre na mídia, é de fácil acessibilidade, 

pois a emissora veicula-o em canal da televisão aberta, sem custos adicionais para os 

telespectadores da grande mídia.  Diferente de outros produtos que demandam um esforço 

maior como tempo para a leitura ou valor econômico como é o caso dos CDs, DVDs e shows 

que geralmente são feitos com a venda de ingressos.  

As entrevistas foram imprescindíveis para se iniciar uma discussão sobre como o 

padre Fábio de Melo utiliza os recursos e produtos midiáticos para o fortalecimento do 

                                                
120 As pesquisas e observações foram encerradas em 01/07/2013, até esta data não havia registro destes padres 

midiáticos serem seguidos pelo padre Fábio de Melo. 
121

 Entende-se essa situação pela ótica da midiatização como explicou Sodré (2006), pois as relações sociais 

tendem a virtualização no processo da tecnologia da comunicação, desta forma pela Internet.  
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catolicismo midiático e o estimulo a um habitus sacerdotal midiático.  Os entrevistados 

apontaram para uma percepção de tensão na valorização do desempenho da atuação artística 

em detrimento da atuação de sacerdote católico principalmente no ciberespaço: site e Twitter.  

Como o caso de um dos entrevistados que observou: “O site é de divulgação de seus 

produtos, sua agenda, suas fotos. não é um site onde as pessoas encontram mensagens, 

orações. é um site de marketing.”  
122

 (Informação verbal) 

O Twitter do padre Fábio de Melo conta com 12.971 tweets ou mensagens
123

 que 

foram postadas por ele.  Muitas das mensagens são referentes aos eventos que ele participa, 

divulgando-os e agradecendo às pessoas que participaram deles. Alguns dos entrevistados 

afirmaram que o conteúdo de suas mensagens no Twitter é de assessoria de imprensa e 

marketing, refletindo sobre essa situação, percebe-se que os seguidores e usuários do 

ciberespaço entendem que a atuação do agente no site e no Twitter, destaca a sua produção 

simbólica com o intuito de atender a lógica do mercado. 

Em uma breve análise da disputa no campo católico brasileiro no ciberespaço pode ser 

feita a partir dos dados do Twitter do padre Fábio de Melo com 544.670 seguidores, que é o 

sacerdote com maior número de seguidores, em comparação com os outros padres midiáticos 

como Marcelo Rossi com 85.830 seguidores e o padre Reginaldo Manzotti com 135.216 

seguidores
124

 no mesmo período.  Há uma demonstração de aceitação da produção simbólica, 

na imagem, nos trajes, no estilo do conteúdo do discurso do padre Fábio de Melo, a sua forma 

de pregação do evangelho e o uso dos recursos midiáticos no ciberespaço.  Ainda observa-se 

que a produção de bens de consumo dispostos no site do padre Fábio de Melo em comparação 

com os outros sacerdotes midiáticos é direcionada ao mercado e a preferência do consumidor, 

em uma clara atitude de atender ao campo da indústria cultural. 

Um outro exemplo da ocupação do ciberespaço por informações sobre o padre Fábio 

de Melo são as inúmeras páginas nas redes sociais.  Foram criadas comunidades virtuais de 

fãs do padre, no Orkut, Facebook e no Twitter, mesmo ele afirmando que não tem página no 

site de relacionamento Facebook
125

.  Verifica-se que há muitas páginas que tratam do padre e 

algumas chamam a atenção pela grande quantidade de acessos.  Foram observadas três 

                                                
122

 Entrevista realizada com usuária das redes sociais do ciberespaço. A referida entrevistada é economista, pós-

graduada, não é católica e conhece a produção simbólica do objeto desta pesquisa.  Residente em Aracaju. 
Entrevista concedida a Henriete Cabral Mendonça em fevereiro de 2013. 

123 Em 18 de junho de 2013 eram 12.971 tweets postados nesta rede social virtual.  Em 01 de julho de 2013 já 

são 13.034 tweets.  Consta no anexo C imagens do Twitter do padre Fábio de Melo. 
124 Esse dado foi coletado em 03/07/2013, às 21h e 44m. Consta nos anexos Q imagem das páginas do Twitter. 
125 Em 21 de fevereiro de 2012 o padre Fábio de Melo afirmou que não tem conta no Facebook. Ele respondeu 

no Twitter a uma pergunta de Ana Patrícia Lira que é uma fã e seguidora do padre no ciberespaço. Ela alertava 

que estavam convidando os internautas em nome dele. 
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páginas do Facebook que apresentavam maior número de pessoas participando e curtindo o 

padre pela rede social.  A “Comunidade Padre Fábio de Melo” que foi iniciada em 22 de abril 

de 2006, e é administrada por Shirley Colerauz Pezzatto, que possuía 215.093 pessoas 

curtindo a página, com 43.626 pessoas que estavam falando sobre a mesma. Em outra página 

dessa rede, denominada “Frases do Padre Fábio de Melo” e que o identifica só como escritor, 

administrada por Marcelle Beathriz e que foi iniciada em 26 de outubro de 2011, haviam 

481.118 pessoas curtindo a página e mais de 37.258 pessoas que estão falando sobre ela.  E a 

página do Facebook: “Padre Fábio de Melo – Filho do Céu” com 215.140 pessoas curtindo e 

70.484 pessoas falando sobre o assunto da página, administrada por Ricardo Eder que se 

identifica como admirador do artista.
126

   

É imprescindível abordar uma outra página do Facebook denominada: “Padre Fábio 

de Melo”, que conta com a marca de mais de 655.019 pessoas que curtem a mesma e 6.651 

pessoas falando sobre o assunto.  Aparentemente é uma página administrada pela gravadora 

Sony Music Brasil que criou e está nutrindo a página com informações, identificando o padre 

midiático como “Músico/Banda”. Mas as informações sobre o administrador estão ocultas, e 

nos dados que constam as informações básicas do artista está a gravadora Sony Music 

Brasil.
127

 

As informações postadas na página e os dados que a compõe demonstram ser uma 

página da empresa e gravadora Sony Music.
128

  Nessa página do Facebook estão divulgados 

os álbuns do padre artista, a participação no álbum oficial da Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ).   Ainda há o símbolo e nome da Sony Music Brasil no campo de opções de curtir desta 

página, aliás é a única marca que foi “curtida”.  Em várias postagens de eventos que 

envolvem o padre, os links são para a página oficial da gravadora, além de divulgações dos 

produtos midiáticos da Sony Music e seus parceiros comerciais como a NetFlix
129

.  

                                                
126 As páginas do Facebook criadas por fãs do padre Fábio de Melo são inúmeras. Foram monitoradas as mais 

acessadas e curtidas e que se conectam com comunidades virtuais. Para esta pesquisa, foram observadas por 

vários meses nos anos de 2012 e 2013, mas os dados apresentados aqui foram coletados nos dias 04 e 06 de 

junho de 2013.  Encontram-se impressões das imagens das mesmas nos anexos D desta pesquisa. 
127 As páginas do Facebook que tratam do padre Fábio de Melo são inúmeras. As mais acessadas e curtidas 

foram observadas e mencionadas nesta pesquisa. Os dados apresentados foram concentrados nos dias 04 e 

06/06/2013.  E encontram-se impressões do espelho das mesmas nos anexos D desta pesquisa. 
128

 No Facebook o padre Fábio de Melo é também um dos mais acessado e curtido.  Estas foram observações 

realizadas durante o ano de 2013  para esta pesquisa, mas os dados apresentados foram concentrados nos dias 
04 e 06/06/2013.  Encontram-se impressões das mesmas nos anexos D deste trabalho. 

129 Este evento foi postado em 06 de maio de 2013 no Facebook Padre Fábio de Melo como um convite: “Agora 

você pode assistir ao show do DVD "No Meu Interior Tem Deus" no Netflix Brasil! Clique aqui e confira: 

http://sonym.us/kLxR1”.  A página é para a venda da assinatura de um canal de TV por Internet e está 

disponível em: < http:// movies.netflix.com/WiMovie/Padre_Fabio_de_Melo-_No_ meu_interior_ tem_ 

Deus_Ao_Vivo/ 70269065?trkid= 2361637 >.  Acesso em:  11 jun 2013.  Nos anexos D está a impressão desta 

página. 

https://www.facebook.com/netflixbrasil?directed_target_id=0
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsonym.us%2FkLxR1&h=RAQFB6mg-&s=1
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O padre Fábio de Melo é um usuário frequente do ciberespaço principalmente para 

divulgar de forma dinâmica os conteúdos de seus bens simbólicos.  Há demonstrações e 

características de um uso para assessoria de imprensa, apesar de que a empresa Talentos 

Produções e seus fãs já desempenham esse papel.  São os consumidores de seus bens 

simbólicos que compartilham a sua produção simbólica na mídia, seu carisma é alimentado 

por essas demonstrações de afetividade.  A sua constante presença nas redes sociais alimenta 

a admiração dos internautas, sua imagem repleta de simbolismos e sedutora é própria dos 

personagens carismáticos
130

.  A reprodução e produção de uma série de mensagens em slides 

ou filmes com seus bens simbólicos nos espaços da comunicação virtual pelas mídias digitais, 

reafirmam este estilo de padre midiático que ocupa o ciberespaço. 

 

                                                
130 Entendendo que personagens carismático está no contexto de Weber (2000), que considera o carisma uma 

qualidade pessoal, um ideal acima da realidade ou que vai além do cotidiano,  conquista adeptos e os mantem 

com a retórica de suas virtudes. 
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3.2 . Um olhar sobre o padre Fábio de Melo no ciberespaço  

e o consumo dos seus bens simbólicos. 
 

 

O que significa esta atuação do padre Fábio de Melo no ciberespaço? Pode-se afirmar 

que ela atende a lógica do campo da indústria cultural, divulgando a produção simbólica para 

a sociedade e o público consumidor destes, em uma estrutura de concorrência na configuração 

das relações do campo religioso (BOURDIEU, 2007a).  Nessa perspectiva, o citado agente 

católico coloca sua produção simbólica no mercado sob a lógica pluralista da situação de 

mercado (BERGER, 2009), conquistando consumidores em competição com os outros 

religiosos que também são artistas da fé.  

A maneira como o padre Fábio de Melo apropria-se dos recursos do ciberespaço é 

própria dos agentes religiosos que passaram a esfera da mídia, sobretudo quanto à 

constituição cada vez mais evidente de uma sociedade midiatizada
131

, que tem implicado na 

interação mediada.  Este agente está interagindo em diferentes canais da mídia chamando a 

atenção da sociedade, criando condições para um reconhecimento social com finalidade 

mercadológica.  A sua produção de bens simbólicos está destacada no site em uma situação 

respaldada pelo modelo econômico dinâmico do capitalismo e pela condição do pluralismo.  

São esses os casos das viagens de turismo religioso católico, para Israel, da disposição de seus 

produtos e da recente divulgação da Loja Sacra by Fábio de Melo. E mesmo nas redes sociais 

como no Twitter as recentes postagens para o novo álbum musical: “Queremos Deus”.
132

 

Como Peter Berger (2009) afirmou o processo econômico moderno leva a uma 

situação de pluralismo, quando se acata a dinâmica da preferência do consumidor, a religião é 

posta no mercado.  Da mesma maneira, a aceitação do discurso religioso do padre Fábio de 

Melo é um  reflexo da realidade subjetiva que ele traz em seu bojo, que torna o conteúdo do 

seu discurso significativo para a visão de mundo na sociedade, ou simplesmente, para os seus 

seguidores no ciberespaço. 

Trata-se também de um direcionamento que o próprio catolicismo midiático promove, 

reforçando um modelo de sacerdote católico que ao ocupar todos os espaços da mídia com a 

premissa de evangelizar acaba por atender à lógica da audiência.  Essa passa a ser o foco da 

produção simbólica no catolicismo midiático, ou seja, há uma intencionalidade na elaboração 

                                                
131 Na sociedade midiatizada o indivíduo é levado a viver a interatividade absoluta, em um processo de mediação 

social exacerbada, com diferentes mídias influenciando a construção da realidade (SODRÉ, 2006).  
132

 Em 24/06/2013 o padre Fábio de Melo usou o Twitter para divulgar, a pré-venda do CD “Queremos Deus” 

autografado na Loja Sacra. Ver nos anexos C. 
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de conteúdo cultural, direcionado para o consumo.  Nessa perspectiva, o padre Fábio de Melo 

é um produtor muito dinâmico de conteúdos para a venda no ciberespaço.  Seus assessores, 

fãs e fiéis distribuem e compartilham sua imagem artística, sua produção midiática e seus 

bens simbólicos nos espaços de comunicação digital da rede com a lógica do mercado. 

As práticas do Padre Fábio de Melo no ciberespaço
133

 e o uso de seus recursos 

midiáticos torna-se uma atitude de sedução, para conquistar os fãs, influenciando-os e, 

portanto, imprimindo-lhes sentido para suas vidas, para o cotidiano, legitimando a fé na 

religião católica, exposta na vitrine do mercado virtual e pronta para ser escolhida. Dessa 

forma, entende-se que é a venda de uma imagem para uma clientela em uma situação de 

mercado simbólico (BOURDIEU, 2007a).  

A atitude do padre midiático na configuração de uma imagem jovial no ciberespaço, 

produzindo conteúdo simbólico está inserida no contexto das orientações de setores da Igreja 

Católica.  Mensagens do Papa João Paulo II e documentos da CNBB incentivam a difusão do 

patrimônio religioso e da tradição católica no Brasil e no mundo por meio de espetáculos 

midiáticos.
134

 A atuação do padre Fábio de Melo no ciberespaço é vista com dupla intenção: 

ocupar o campo midiático, ampliando as fronteiras do catolicismo midiático e estimular o 

consumo de seus bens simbólicos. 

O consumo dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo no ciberespaço também 

indicam um processo de interação e compartilhamento de conteúdo muito significativo, 

quando uma mensagem na sua rede social é distribuída espontaneamente no ciberespaço, por 

seus fãs e seguidores conectados nas redes sociais, que proporcionam uma interconexão de 

sua produção simbólica.  Esse discurso é reproduzido, compartilhado e apreciado por 

diferentes usuários. Como exemplos dessa influencia, verificam-se dois casos: no primeiro, 

em 16 de junho de 2013, uma mensagem do padre Fábio de Melo alcançou 555 reproduções e 

foi marcada como favorita por 144 usuários do Twitter, o conteúdo do tweet era: “Não há um 

só dia em que não necessite ser protegido de mim mesmo. O algoz que pode me derrotar não 

está fora. Ele se esconde é aqui. Em mim.”  O segundo caso foi em 18 de junho de 2013, 

                                                
133 Retomando a ideia de Ciberespaço, como uma espécie esfera pública digital pela ótica de Pierre Lévy (2010, 

p.13). E a esfera pública por Lubenow (2010), vista como um fenômeno social, uma estrutura ou rede que faz 

a mediação entre Estado e setores privados, o mundo da vida, onde se forma a opinião pública.  No 
ciberespaço outros padres midiáticos realizam pregações do evangelho e apresentam atuação artística. Estes 

padres midiáticos possuem posicionamentos e opiniões de cunho político, orquestrados dentro de uma lógica 

da esfera pública estruturada pelos estudos e debates que setores da Igreja Católica  realizam sobre a 

comunicação social contemporânea.   
134 O Papa João Paulo II em 2002 elaborou mensagem intitulada: “Internet: um novo foro para a proclamação do 

evangelho” (DARIVA, 2003, p. 433). Em publicação da CNBB (2010, p. 106): “Somos convidados a não 

hesitar em utilizar a ‘rede das redes’ na evangelização”. 
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quando outro tweet teve a reprodução na rede social de 536 vezes, e foi considerado favorito 

por 36 pessoas.  Esse último era uma opinião sobre o caso de manifestações políticas nas ruas 

do Brasil, e ele afirmava: “O problema é que até para protestar é preciso ter educação.” 

(FÁBIODEMELO, 2013b).
135

  

Nesta cultura nas redes do ciberespaço, ações de produzir, distribuir e compartilhar 

fazem parte dos três princípios deste espaço, que está pautado na colaboração, na pluralidade 

e abertura (LEMOS, 2010). Apesar dessas possibilidades de liberdade de expressão, não se 

pode esquecer que o ciberespaço é ocupado pelas empresas da mídia e passa a exercer um 

papel de campo midiático.  Há intencionalidade nas atitudes e discursos dos agentes que 

ocupam o ciberespaço, a emissão de conteúdo pode estar carregada de interesses econômicos 

e políticos.  Para Pierre Lévy (2001a) o ciberespaço é um mercado mais transparente que o 

clássico, personalizado e o consumidor é um agente de visibilidade. Essa descrição encaixa-se 

no que ocorre com a produção e distribuição dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo na 

Internet. 

Outra condição que é observada na valorização do desempenho da atuação artística do 

padre Fábio de Melo é a sua aparência disposta nos bens simbólicos no ciberespaço, que é 

tratada e elaborada com cuidados extremos, para o olhar apreciativo da sociedade.  A relação 

simbólica com o pertencimento a uma sociedade individualista exige qualidades estéticas, 

como altura, peso, vestimentas que são aspectos para atrair o olhar e a atenção do outro.  

Quando as relações sociais estão mais distantes é o olhar dos outros que estabelece o 

julgamento e propicia o status social (LE BRETON, 2010).   

O consumo dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo perpassa pela questão da 

aparência, que é uma estratégia usada por este agente no campo da mídia e também no campo 

religioso brasileiro.  A estratégia da aparência envolve a representação do bom gosto, ou do 

gosto de classe e de um estilo de vida que pela visão de Bourdieu (2008a) estabelece a 

distinção.  Dessa forma, a aparência deste sacerdote é um traço distintivo dos demais padres 

midiáticos dispostos no campo religioso do catolicismo midiático no Brasil, demonstrando 

uma constante valorização da elegância sedutora, um corpo saudável e jovem, e ainda com 

suas orientações espirituais, imprimindo um ideal de equilíbrio emocional, pronto para o 

consumo no mercado da sociedade midiática. 

O padre exerce o controle meticuloso sobre sua aparência na mídia para a promoção 

de sua produção simbólica, engajando-se na categoria de celebridade também no ciberespaço. 

                                                
135 Encontra-se a imagem desta postagem do Twitter nos anexos C . 
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Em todas as suas aparições na mídia, recorre ao uso de marcas distintivas, assume o cuidado 

com seu corpo, em uma situação em que o corpo  é extensão da publicidade, na medida em 

que o olhar dos outros o julga e promove a satisfação dos consumidores de sua produção 

simbólica na perspectiva do mercado. 

Outro aspecto que está se configurando é uma situação em que o padre Fábio de Melo 

no ciberespaço constituir uma marca de produtos e serviços.  Além dos produtos de caráter 

religioso expostos à venda no site da loja Canção Nova, surgiu uma série de outros tipos de 

bens de consumo que passaram a ser ofertado, com o autógrafos do padre, na “Loja Sacra: 

loja oficial do site fabiodemelo.com.br”
136

. O padre Fábio de Melo passou a adquirir uma aura 

de personalidade célebre e na relação com os receptores de sua produção, que são invisíveis e 

anônimos, ele passa a vencer essa distância com os autógrafos.  É a televisibilidade, a 

presença audiovisual com a distância espaço-temporal (THOMPSON, 1998).  Já no 

ciberespaço ele é quase alcançado pela interação no Twitter, por exemplo, mas ao construir 

essa ponte de autografar seus produtos aproxima-se mais ainda e agrada seus consumidores.  

Antes da Loja Sacra, já havia a adesão a viagens de turismo religioso nas quais 

aparece a fotografia do padre Fábio de Melo como garoto propaganda
137

 no cabeçalho das 

informações do serviço.  Como foi demonstrado, na viagem turística de peregrinação à Israel 

e Jordânia se oferta a companhia e até fotografias com ele,
138

 há no blog uma postagem que 

tranquiliza os viajantes, quanto à presença do padre no percurso, como se observa neste trecho 

da carta: “Padre Fábio de Melo, estará se revezando entre um ônibus e outro igualmente e de 

forma livre.  Sempre estará presente nas celebrações diárias, nos passeios religiosos. Temos 

previsto o momento de fotos de todos peregrinos com ele” (FABIODEMELO, 2013a). 

Na história recente do Brasil registram-se crises financeiras constantes, propiciando a 

criação de um mercado desconfiado e com ausência de fidelidade a qualquer produto ou 

serviço. Foi o contexto da ideologia da marca estabelecido no discurso publicitário dos anos 

1990 e tem sido ainda amplamente usado para aproximar consumidores, manter audiência e 

tentar preservar uma fatia de mercado (ROCHA, 2010).  Nessa perspectiva, pode-se afirmar 

que há uma percepção de que o padre Fábio de Melo está se tornando uma espécie de marca 

                                                
136

 A Loja Sacra no Facebook já tem 2.083 pessoas curtindo a página e 577 falando sobre ela, em 01 de julho de 

2013. O endereço no Facebook é : < https:// www.facebook.com/pages/Loja-Sacra/399333 446813907 >  e no 
Twitter já possui 338 seguidores em 01/07/2013, e o endereço é: < https://twitter.com/lojasacra >. 

137 Garoto propaganda é uma expressão coloquial da publicidade e propaganda, seu significado é relacionado a 

uma personalidade famosa que passa a fazer parte das informações sobre um produto ou serviço, juntamente 

com a marca da empresa responsável. Trata-se de uma situação ideológica, pois as característica e qualidades 

da personalidade passam a conviver com as da empresa. 
138

 Estas ações estão ocorrendo unicamente via ciberespaço, no site do Padre Fábio e são divulgadas nas redes 

sociais.  Está no anexo G desta pesquisa impressões destas atividades. 
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no catolicismo midiático brasileiro.  Não é um objetivo direto desta pesquisa verificar se o 

padre Fábio de Melo está constituindo uma marca no ciberespaço, mas perpassa pela reflexão 

e análise dos recursos midiáticos e da produção dos bens simbólicos deste agente religioso 

observá-lo como representante da Igreja Católica que reforça um estilo contemporâneo de 

sacerdote na mídia, ampliando as fronteiras do catolicismo midiático na lógica do mercado.   

É dessa forma que se percebe a atuação e produção simbólica do padre, principalmente 

no ciberespaço, atribuindo um valor aos bens de consumo expostos no site, que se identificam 

com o conteúdo do discurso dos seus bens simbólicos, no intuito de se aproximar do novo 

consumidor brasileiro
139

.  Na “loja Sacra: loja oficial do site”, observam-se moletons, caixas, 

canecas e camisetas à venda com frases dos bens simbólicos do padre.  Há também a oferta de 

produtos autografados isoladamente ou em conjunto, os preços são em torno de R$ 24,80 

(vinte quatro reais e oitenta centavos) e R$ 89,80 (oitenta e nove reais e oitenta centavos), 

ainda há livros e CDs sendo comercializados por R$ 19,90 (dezenove reais e noventa 

centavos) e R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos)
140

.  Na página desta Loja virtual 

há um número de telefone para atendimento ao consumidor, descrição do horário de 

funcionamento, opção de cadastro para compras e o pagamento com cartões de crédito e 

boleto bancário.  O padre Fábio de Melo estimulou e divulgou a Loja Sacra, mesmo antes de 

ser implantada toda a estrutura da loja no ciberespaço.  No Twitter no dia 25 de maio de 2013, 

ele postou: “Vejam que belezinha! http://www.lojasacra.com.br”
141

, este era um link para a 

página da Loja Sacra. 

Já na loja virtual da Canção Nova, observa-se que há muitos produtos midiáticos do 

padre, uma oferta média de 170 itens à venda, que trazem a identificação do padre Fábio de 

Melo e mais uma vez há uma indicação de marca para essa produção simbólica.  Nesta loja 

virtual os preços estão mais acessíveis, a partir de R$ 5,00 (cinco reais) os CDs contendo as 

homilias realizadas nas celebrações e eventos da RCC, além de outros produtos como livros, 

                                                
139 O novo consumidor brasileiro é uma discussão feita por  Rocha (2010) que analisa as estratégias no interior 

do campo publicitário, a partir da percepção de um comportamento racional, descrente e desiludido do 

consumidor, devido as constantes decepções com a economia brasileira. Esse novo consumidor é mais 

exigente e difícil de ser convencido, cansado de frustrar-se, está buscando agregar valor a suas compras.  Este 

indivíduo despertou mudanças nas abordagens comunicativas do mercado. 
140  Estes produtos estavam no site da Loja Sacra.   Disponível em : < http://www.lojasacra.com.br/ >. Acesso em 

18 jun 2013. No anexo L há imagem destes produtos. 
141

 Na sua conta do Twitter: Fábio de Melo  @pefabiodemelo, no dia 25 de maio de 2013, ele postou: “Vejam 

que belezinha! http://www.lojasacra.com.br”. Este endereço é de um site que vende produtos religiosos do 

padre Fábio de Melo, e possui uma conta no Twitter: @lojasacra - https://twitter.com/lojasacra,  e também 

com um  site na rede social Facebook  com o endereço: < https://www.facebook.com/pages/Loja-

Sacra/399333446 813907?ref=ts&fref=ts >. Acesso em: 26 mai 2013.  Esta página no Facebook e a conta no 

twitter foram criadas no ano de 2013.  

https://twitter.com/pefabiodemelo/status/338319453882310656
https://twitter.com/pefabiodemelo/status/338319453882310656
http://t.co/cObTLAvUHC
https://twitter.com/pefabiodemelo
https://twitter.com/pefabiodemelo/status/338319453882310656
http://t.co/cObTLAvUHC
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DVDs e CDs da editora Canção Nova.  Este site também aceita cartões e garante entrega 

grátis a partir do valor de compra de R$ 80,00 (oitenta reais).  

A iniciativa de um espaço virtual para vender produtos não é uma novidade dos grupos 

religiosos vinculados a RCC e do catolicismo midiático. O padre Fábio de Melo não pode ser 

considerado um pioneiro nesta ação, o que se observa para uma reflexão é a ocupação do 

ciberespaço por este agente, que continua em crescente ascensão na mídia e que consolida um 

estilo de sacerdote midiático ao mobilizar no ciberespaço um número significativo de 

internautas.  A implementação da loja virtual para comercializar seus bens simbólicos 

permitiu-lhe exercer um controle maior sobre sua produção simbólica, demonstra abertura e 

adaptação à modernidade, uma capitulação cognitiva (BERGER, 2009).  Além disso o padre 

Fábio de Melo está associando-se a setores econômicos e processos capitalistas para 

estabelecer o consumo de sua produção artística.  E já se pode discutir sobre uma tendência a 

atender a dinâmica da preferência do consumidor na situação pluralista como afirmou Peter 

Berger.  

A lógica do catolicismo midiático atende a cultura da mídia, a busca por audiência 

também é a conquista do consumo, que passa a ser uma atitude naturalmente aceita e 

incentivada, justificada pela condição comercial da ocupação dos espaços midiáticos.  O 

ciberespaço ocupado pelo catolicismo midiático do padre Fábio de Melo passa a ser a mídia e 

a vitrine, os sites e as redes sociais como o Twitter estão a serviço do processo capitalista, 

influenciando os padrões e práticas do catolicismo midiático, onde há uma valorização da 

atuação de artista em relação à atuação de padre.  A ocupação do ciberespaço pela produção 

simbólica do padre Fábio de Melo, atua como campo midiático, permitindo a ampliação das 

fronteiras do catolicismo midiático na lógica do mercado.  
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Considerações Finais. 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar os recursos midiáticos e a 

produção dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo, considerando-o um representante de 

um estilo de catolicismo, denominado de catolicismo midiático. Partiu-se da hipótese que a 

atuação deste agente religioso é exemplar na compreensão da abertura da Igreja Católica a 

dinâmica do campo religioso contemporâneo, sobretudo pelos sentidos cada vez mais 

evidentes de ênfase na evangelização midiática e adoção de práticas da lógica do mercado 

religioso. Por outro lado, considerou-se a princípio que a incorporação deste senso prático é 

fundamental à disputa entre os agentes religiosos (padres, bispos, pastores, cantores gospel, 

entre outros) pela hegemonia deste campo social. Por fim, esta pesquisa observou os recursos 

midiáticos e os bens simbólicos do padre Fábio de Melo como um reforço para um novo estilo 

de padre, estimulando e fortalecendo o catolicismo midiático e convergindo para um habitus 

sacerdotal midiático, que alterna a expressão da sociabilidade religiosa brasileira.   

A partir dessas hipóteses e do objetivo geral a dissertação foi organizada em três 

capítulos.  No primeiro foram tratadas as relações entre mídia e religião católica no Brasil, 

que constituiu um modelo de catolicismo midiático.  A ocupação do campo religioso por esse 

modelo de catolicismo foi explicada como uma situação de pluralidade religiosa própria da 

sociedade moderna, dentro de um processo de secularização.  A Igreja Católica foi tratada 

como empresa de salvação (BOURDIEU, 1998) que está disputando a dominação simbólica 

no campo religioso neste processo de intervenção com o campo da mídia.  E aprofundando as 

reflexões sobre o tema da ocupação da mídia pela religião católica, os padres midiáticos, aqui 

denominados artistas da fé, foram caracterizados e traçados a partir dos seus traços distintivos 

e das suas posições no campo religioso brasileiro.   

Foi a partir do segundo capítulo que o padre Fábio de Melo foi analisado como agente 

produtor de bens simbólicos que legitima a dominação simbólica através da incorporação de 

um senso prático advindo do catolicismo midiático.  A sua trajetória nesse catolicismo foi 

tratada pela observação de sua formação sacerdotal e acadêmica, sob as orientações e 

regulamentações de setores da Igreja ligados a mídia.  Buscou-se refletir e analisar os aspectos 

mais marcantes da sua história de vida pública que contribuíram para a construção do estilo de 

padre midiático, que se tornou um artista da fé.  O estilo de ser padre e artista ocupando a 

mídia religiosa e leiga foi uma estratégia que se consolidou com este agente. Mas, vale 
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ressaltar, que o padre Fábio de Melo não foi o pioneiro no campo religioso contemporâneo.  

Portanto, foram demonstrados os traços distintivos, destacando o estilo deste agente em 

particular em relação aos demais sacerdotes católicos que também estão na mídia, 

evidenciando a constituição de um habitus sacerdotal midiático no campo católico.  

A aparência do padre Fábio de Melo, os cuidados com o corpo e a imagem artística 

jovial foi foco desta analise, observando sua maneira distinta de agir. Uma outra prática 

verificada no estudo da atuação deste religioso é a adoção de atitudes de sedução, como o 

registro fotográfico de seu olhar para a câmera em seus produtos midiáticos, ou suas 

vestimentas que alternam roupas de grife, frequentemente ajustadas ao seu corpo, com roupas 

litúrgicas típicas de sacerdotes católicos.  Tais práticas destacam-se como mais traços 

distintivos em relação aos padres midiáticos que o antecederam. Em síntese, o padre Fábio de 

Melo não usa somente roupas de clérigo, além de cuidar dos cabelos e da pele, evidenciando o 

artista sedutor em sua produção simbólica.  

Os bens simbólicos do sacerdote e as estratégias midiáticas foram verificados para se 

compreender a abrangência dos bens de salvação de autoria deste agente. Destacou-se, 

sobretudo, como essa produção simbólica se distingue dos bens simbólicos de outros padres 

midiáticos pelo uso muito significativo dos recursos midiáticos que dispõe, principalmente no 

ciberespaço.  Foi constatado o destaque destes produtos e serviços que presta, como shows e 

viagens de turismo religioso. 

No terceiro capítulo a ocupação do ciberespaço pelas estratégias e produção simbólica 

do padre Fábio de Melo foi o foco da análise. Foram analisados seus recursos pelo site, blog e 

Twitter, além de serem realizadas entrevistas com seguidores do Twitter.  O tratamento dos 

dados coletados deu a dimensão da capacidade de circulação e recepção dos bens simbólicos e 

do carisma do padre no campo católico. Constatou-se que o padre Fábio de Melo é uma 

personalidade conhecida majoritariamente pela televisão (televisibilidade) e estabelece 

relações sociais de admiração e fama à distância (THOMPSON, 1998), através da sua 

produção simbólica a partir da televisão. Foi captado que o conteúdo de seu discurso conforta 

e atende a demanda de uma clientela ávida por um sentido para suas incertezas 

contemporâneas. E que sua condição de celebridade, no ciberespaço só aconteceu depois de 

sua interação mediada pela televisão. 

Alguns exemplos da interação com o padre midiático no site, no Twitter e nas 

comunidades virtuais no ciberespaço foram usadas para comprovar a legitimação da sua 

produção midiática na dominação simbólica. Foram captados o crescente número de 

seguidores nas redes sociais do padre e o interesse da sociedade em suas aparições na Internet 
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e em programas da mídia leiga ou religiosa. Algumas análises do conteúdo do discurso do 

padre Fábio de Melo no blog foram feitas para se tecer reflexões sobre a ocupação do 

ciberespaço pelo agente que se adapta a Modernidade e demonstra uma capitulação cognitiva 

(BERGER, 2009) com a sociedade contemporânea, a partir de abordagens de orientações a 

vida cotidiana e nas incertezas sociais.  Pode-se compreender isso como um esforço de 

legitimação da comunicação social da Igreja Católica no modelo do catolicismo midiático 

pela produção simbólica deste agente.   

A oferta dos bens simbólicos do padre Fábio de Melo e o consumo destes também foi 

abordado no capitulo terceiro, com a pretensão de iniciar uma discussão e deixar 

questionamentos que permitam mais estudos sobre esse aspecto. Neste contexto, a análise do 

uso dos recursos midiáticos no ciberespaço permitiu afirmar que a Internet é utilizada como 

estratégia de concorrência no mercado de bens de salvação. Os bens simbólicos de autoria do 

padre são dispostos na Internet com o intuito de consumo e estão sob o controle do próprio 

autor e de seus assessores, principalmente no caso da Loja Sacra by Fábio de Melo.  Esse site 

de venda da produção simbólica deste agente evidência à relação de venda aos consumidores 

com caráter de prestígio.  Há um status para os que adquirirem os produtos autografados pelo 

padre, uma espécie de traço distintivo (BOURDIEU, 1998). 

Outro ponto analisado refere-se a diversificação na oferta de produtos deste padre, 

com uma aparência de espírito de marca, mantendo a aparência jovial e intelectual, que 

atende ao gosto dos novos consumidores em tempos neoliberais e mais atentos as suas crenças 

ideológicas que buscam elementos para a melhoria da sua vida (ROCHA, 2010).  

Comprovada essa situação pela relação com sua imagem nas viagens de turismo religioso ou 

com a situação da venda de produtos autografados pela Loja Sacra como canecas e camisas.   

A produção dos bens simbólicos do sacerdote e as estratégias midiáticas analisadas 

identificaram uma tensão entre a atuação de artista e a atuação de sacerdote, que foi uma das 

hipóteses complementares deste estudo. Mais um traço distintivo é notado no ciberespaço, 

onde a produção de bens simbólicos do padre está em destaque, como em uma vitrine.  Isso 

seria um estilo mais arrojado no campo religioso contemporâneo? Ou está apenas atendendo a 

lógica da mídia?  

Embora não se pretenda responder de forma definitiva tais questões, pode-se afirmar 

que o reforço do estilo contemporâneo de padre artista, produzindo um habitus religioso 

midiático, perpassa pela ampliação do catolicismo midiático, que atende cada vez mais a 

lógica de mercado e adentra no campo da indústria cultural.  A evangelização do padre Fábio 

de Melo é uma demonstração de que há um espaço a ser ocupado na sociedade por estes 
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sacerdotes e a aceitação deste agente é inegável, principalmente no ciberespaço.  Vale 

destacar que são milhões de visualizações de filmes e milhares de pessoas curtindo ou 

compartilhando suas notícias, ações, enfim sua produção simbólica.  

Por outro lado, a opção pela mídia que setores da Igreja Católica vem adotando quanto 

a produção de bens simbólicos de salvação é uma demonstração de abertura à Modernidade, 

que proporcionou uma visibilidade para os padres artistas e para o próprio catolicismo.  As 

transformações que envolvem a religião católica e o campo religioso brasileiro exigem 

reflexões constantes.  Para isso, esforços dentro dos estudos da sociologia das religiões são 

fundamentais para se elaborar questionamentos válidos neste campo. A discussão sobre a 

comunicação social da Igreja Católica no campo religioso brasileiro é abrangente e as 

observações e análises realizadas sobre as estratégias de reafirmar e estimular o catolicismo 

midiático pela evangelização do padre Fábio de Melo é apenas o início de uma caminhada 

para se obter um debate válido e relevante sobre a situação. 

Percebe-se que há tensões no campo religioso brasileiro quanto ao desempenho das 

atividades dos sacerdotes midiáticos, sobretudo no ciberespaço, por ser uma via da Internet, 

que é tratada como uma nova mídia com crescente relevância e eficiência nas estratégias de 

dominação simbólica. O estudo do catolicismo midiático, pelo olhar da produção simbólica 

do padre Fábio de Melo foi uma incursão sobre a temática da religião católica que faz parte da 

realidade deste século XXI.  Apesar de ainda manter sua hegemonia, essa passa por um 

processo de transformação e de embates sociais que deverão ser explorados futuramente.  A 

audiência dessa temática é certa, pois é um assunto que se torna dinâmico e precisa ser 

refletido pela sociologia das religiões.  

Enfim, esta pesquisa não pretendia esgotar o tema e novas investigações sobre a 

abordagem do catolicismo midiático podem ser feitas. O discurso do padre Fábio de Melo 

possui muitos aspectos que podem ser analisados e que neste estudo foi inviabilizado pela 

questão dos prazos estabelecidos para conclusão de uma dissertação de mestrado. Algumas 

questões não puderam ser feitas, pois não seria possível investigá-las neste momento, a 

exemplo do carisma do padre Fábio de Melo.  

O convite esta feito para novas investigações heurísticas sobre a atuação dos agentes 

no catolicismo midiático no Brasil! 
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ANEXO A  -  Imagens do site do padre Fábio de Melo com Twitter em destaque. 
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ANEXO – A: 

 Padre Fábio de Melo divulga a Loja Sacra no site: < http://www.fabiodemelo.com.br/ > 

 

 

 
 

 

Site do padre Fábio de Melo: divulgando o prêmio “Troféu Louvemos o Senhor” 
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ANEXO B –  Imagens do Blog do Site do padre Fábio de Melo: 
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Acesso em 03 jul. 2013. 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

 

ANEXO C – Imagem do Twitter do Padre Fábio de Melo: demonstrando número de  

seguidores. 

 

 

 

 

 

 
Acesso em 03 jul. 2003 
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ANEXO D –  Imagens de páginas do Facebook que tratam do padre Fábio de Melo.  

 

 

 

 
Acesso em: 03 jul. 2013. 

 

 

 

 
Acesso em: 04 jul. 2013. 
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ANEXO E –  Imagem da página do Facebook: comunidade Padre Fábio de Melo.  
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ANEXO  F  -  Páginas do Facebook: Frases Padre Fábio de Melo e Padre Fábio de Melo – 

Filho do Céu. 

 

 
Acesso em 03 jul. 2013. 
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ANEXO  G  -  Imagens da divulgação das viagens de turismo religioso: 

 Peregrinação com padre Fábio de Melo – 
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ANEXO  H  - Imagens de notícias sobre o padre Fábio de  Melo na mídia pela Internet: 
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ANEXO I -  Exemplo de estudo acadêmico sobre o padre Fábio de Melo   
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ANEXO J -  Fotografias do site do padre Fábio de Melo em Eventos: shows 

 

 
Show no Rio de Janeiro em 17/12/2012. 

 

 

 
Show e gravação de CD: “Queremos Deus” em Cachoeira Paulista – 06/04/2013. 

 

 

 
Show no Rio de Janeiro em 17/12/2012. 

 

 
Show em Itapemirim – ES  em 20/01/2013. 
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ANEXO L – Imagens do Site:  Loja Sacra by padre Fábio de Melo: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

ANEXO M – Imagens do Site:Loja Sacra by padre Fábio de Melo: 

“Produtos autografados”. 

 

 
 

 

 
Acessos em 03 jul. 2013. 
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ANEXO N – Sites do padre Marcelo Rossi e do padre Reginaldo Manzotti 

 

 

 
 

 

Imagem do site do padre Reginaldo Manzotti: 

 

 
Acessos em 03 jul. 2013. 

 

 

 



 158 

ANEXO N – Imagens dos Sites do padre Antonio Maria e do padre Zezinho SCJ. (2) 

 

 

 
 

 

Site do  padre Zezinho SCJ. 

 

 
Acesso em 03 jul. 2013. 
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ANEXO  O  -  Imagens de pesquisas no Google  com padre Fábio de Melo  
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ANEXO  P  -  Imagens de pesquisas no site You Tube com padre Fábio de Melo – 
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ANEXO  Q  -  Twitter dos padres Marcelo Rossi e padre Reginaldo Manzotti: 

 

 

 
 

 

 

 

 
Acesso em 03 jul 2013. 
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ANEXO R  -  Imagens de seções do Site do padre Fábio de Melo: Agenda, produtos, 

Discografia-Músicas e Fotos. 
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