
Aluga-se u ma TV
A locação de amplos espaços de programação nas emissoras é uma prática que foi turbinada
nos últimos tempos, um negócio impulsionado pelo apetite dos pastores eletrônicos em
massificar a mensagem religiosa deles.

canal 21 é desde
setembro a emissora
com a mais extensa
programação
evangélica da TV

aberta. O que se vê por ali agora é a
transmissão intermitente dos cultos
da Igreja Mundial do Poder de Deus.
São vinte e duas horas de
mensagens religiosas, nas outras
duas horas, jornalismo e enlatados.
Esta foi a segunda mudança radical
que a rede sofreu. É só recapitular o
histórico do canal para notar uma
incrível crise de identidade. Criado
em 1996, surgiu com um jornalismo
alternativo fortemente ligado a São
Paulo. Teve programação própria
por dez anos até passar pela
primeira grande mutação em 2006,
quando mudou o nome para PlayTV,
e passou a ter a maior parte da
grade produzida pela GameTV,
produtora de Fábio Luiz da Silva,
filho do presidente Lula,
especializada em programas de
videogames. A proposta de fazer
frente à MTV durou cinco anos e fez
água. Saiu a programação jovem e
entrou o desfile do pastores, O novo
contrato também tem duração
prevista de cinco anos e cifras
resguardadas por uma providencial
cláusula de confidencialidade. "Na
primeira fase nós queremos divulgar
o trabalho da igreja. Nós tínhamos
outras opções, mas no 21
encontramos a melhor relação
custo/benefício", calcula Ronaldo
Didini, pastor da Igreja Mundial.

Didini é o diretor de conteúdo da
emissora. É uma figura conhecida na
telinha. Ancorou no início dos anos
90 o "25a Hora" na Record, período

O pastor Ronaldo Didini comanda o conteúdo da
Igreja Mundial do Poder de Deus que ocupa 22 horas
da programação do Canal 21.

em que a igreja de Kdir Macedo esteve às
voltas com uma das maiores polêmicas
religiosas do país, quando o bispo Von
Helder chutou uma imagem de Nossa
Senhora Aparecida num programa da
emissora. Esteve fora do Brasil por dez
anos. Trabalhou na Europa na
implantação de templos da Igreja
Internacional da Graça de Deus de R.R
Soares, que também é um locatário de W
- ocupa uma hora do horário nobre da
Band com programação religiosa.
Atualmente, o ex- pastor da Igreja
Universal do Reino de Deus, além de
diretor artístico e de programação da
emissora também comanda um programa
diário de debates de uma hora e meia de
duração no início da madrugada, o "Hora
Brasil" em que são discutidos temas não-
religiosos. No dia em que entrevistamos
Didini o tema era o novo acordo

ortográfico. "É um '25a Hora'
melhorado. É o mesmo formato do
programa, só que mais maduro, até o
diretor é o mesmo dos tempos de
Record. Ali eu trago os pastores da
Igreja Mundial para dialogar com a
classe média, para mostrar o que eles
pensam fora da religião. Discutimos
ternas de interesse da família que
foram esquecidos", conceitua.

Fora o "Hora Brasil", as atrações
do canal estão praticamente limitadas
aos cultos, boa parte deles
capitaneados pelo denominado
apóstolo Valdemiro Santiago de
Oliveira, líder máximo e fundador da
Igreja Mundial. Mas a idéia é
diversificar e dar nova roupagem ao
conteúdo religioso em seis horas
diárias da programação. "Eu estou
contratando o palhaço Atchim para
ensinar o evangelho para a criançada
e estamos estudando um programa
de bandas Gospel. Queria também
um humorístico saudável e um
programa de esportes", revela Didini.
Para fazer o milagre da multiplicação
de atrações a estrutura está sendo
preparada. O suporte técnico será
dado pela produtora NDC de Celso
Russomano. O desejo é colocar a
nova grade no ar até o final do ano.
"Nós teremos três estúdios, dois
pequenos e um gigantesco. O maior
estúdio evangélico do país vai ser
inaugurado em novembro num
galpão de 700 metros quadrados no
bairro da Barra Funda, em São
Paulo. O 'Cidade Mundial' será um
complexo de cenários em que o
apóstolo Valdemiro vai poder
interagir c caminhar bastante, como
elo gosta".

O apetite expansionista é
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indisfarçável. A pregação da Igreja
Mundial é transmitida pelo 21 para
todo o Brasil por parabólica, em UHF
para São Paulo e Salvador, e em VHF
para Ribeirão Preto, no interior
paulista. Em onze anos de vida, a
IMPD é considerada uma das
denominações evangélicas de maior
crescimento, tem 600 templos
espalhados pelo país c "um número
incalculável de adeptos". Didini conta
que foi o forte laço com o apóstolo
Valdemiro, com quem conviveu
desde a juventude, e a proposta de
evangelização da Mundial que o
motivaram a voltar ao Brasil. "As
outras vão muito para o lado da
Teologia da Prosperidade. A nossa é
baseada no cristianismo primitivo.
Eu não preciso de Deus para ter
casa, ter carro, eu prociso de valores
espirituais. Nós não temos templos
bonitos, por exemplo. É uma igreja
de doutrina ultra-ortodoxa, e isso é
muito bom", sentencia o pastor.

Um dos fortes apelos é a
promessa de realização de milagres.
"Você vai ao culto e vai ver paralítico
que levanta e sai andando, casos de
cura da Aids. Tudo isso tem
documentação médica, está tudo
comprovado", desafia Didini.

Viés publicitário
Apesar da crítica contundente

aos evangélicos que valorizam as
maravilhas do dinheiro, o novo
canal 21 não quer se fechar ao
mercado publicitário. Os intervalos
comerciais serão comercializados de
acordo com a grade c os programas
religiosos terão ações de
merchandising. "Tenho conversado
com publicitários, eles acreditam
que pode ter um efeito muito bom,
por exemplo, uma inserção das
'Casas Bahia1. Acredito que vai dar
um bom retorno se souber encaixar
no momento certo", avalia Didini.

Com praticamente um canal
inteiro alugado nas mãos, a Igreja
Mundial pensa numa emissora
própria? "Nossa missão é pregar o
evangelho em massa. Se caminhar
para uma TV própria, será bem-

vinda", afirma. A comparação com o
caminho percorrido pela Record é
inevitável, ainda mais no caso de Didini
que orgulha-se de ter sido pioneiro na
emissora da Barra Funda ao lado do bispo
Edir Macedo. "Eu cheguei lá com o
Macedo em 90. Era tudo muito velho, tudo
em U-Matic. Não tinha programação, eram
aqueles fumes de bang-bang velhos
demais, tudo cor-de-rosa. E, curiosamente,
foi o seu João Saad, da Band, que tirou o

hora diária de grade alugada, e a
Assembléia de Deus. Esta última já
tinha o programa "Vitória em
Cristo" apresentado aos sábados
pelo pastor Silas Malafaia e agora
detém toda o espaço da madrugada,
de segunda a sexta das duas às sete
da manhã e das quatro às sete,
sábados e domingos.

A Assembléia de Deus é uma
pentecostal fundada há quase cem

executivo José Roberto Maluf de lá e pagou
o salário dele durante uns seis meses para
ensinar a gente como tocar uma emissora
de TV". A divergência com Macedo se deu
progressivamente, quando a emissora foi
ganhando cara de W comercial. "A igreja
virou opção secundária, por isso resolvi
sair. A Record perdeu a essência".

Culto no ar
As emissoras não gostam de falar e as

igrejas contemplam o mesmo silêncio, mas
o loteamento da grade para evangélicos se
transformou num importante reforço de
caixa. No Grupo Bandeirantes, além do 21
entregue nas mãos da Igreja Mundial do
Poder de Deus, duas outras igrejas têm
espaço importante. A Igreja Internacional
da Graça de Deus, que desembolsa
estimados R$ 2 milhões por mês por uma

anos no Pará e que acredita ter 18
milhões de seguidores espalhados
pelo país. Curiosamente, a igreja, que
é uma das que mais tem
programação alugada, já condenou o
que agora parece ser um objeto de
desejo. Na 22° Convenção Geral das
Assembléias de Deus no Brasil, foram
estabelecidos chamados "sadios
princípios" para modos e costumes.
Por votação unânime dos delegados
presentes foram proibidos, por
exemplo, cabelos compridos para
homens, minissaias para mulheres. E
um alerta foi feito para os perigos da
TV. Informa o documento. "Uso de
aparelho de televisão - convido
abster-se, tendo em vista a má
qualidade da maioria dos seus
programas; abstenção essa que
justifica, inclusive, por conduzir a
eventuais problemas de saúde".

A Rede TV é outra emissora que
entregou boa parte da grade ao
Senhor. De segunda a sexta, são mais
de seis horas diárias de programas
evangélicos, inclusive em horários-
chave de disputa de audiência. Das
13h às 14h, a Igreja Universal do
Reino de Deus é a dona do pedaço.
Das 17h05 às 18h05, é a vez da Igreja
da Graça de R.R. Soares. Nos finais de
semana, a presença é ainda mais
marcante. Aos sábados, praticamente
toda grade matinal é preenchida por
seis igrejas diferentes: Presbiteriana,
do Evangelho Quadrangular,
Assembléia de Deus, Bola de Neve,
Internacional da Graça e Pentecostal.
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