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O domínio não é só católico. Estrelas 
do mundo gospel têm tido cada vez 
mais espaço para brilhar. Pudera, hoje 
o Brasil tem pelo menos 38 milhões de 
evangélicos, segundo dados do Centro 
de Pesquisas Sociais da Fundação Ge
tulio Vargas (CPS/FGV). Nomes como 
Aline Barros, Ana Paula Valadão e 
Regis Danese são verdadeiras potências 
capazes de arrastar centenas de milhares 
de pessoas a shows, cruzar barreiras 
religiosas e vender milhões de discos e 
DVDs. "E tem uma outra coisa - para 
os evangélicos, pirataria é roubo e roubo 
é pecado", afirma o evangélico Danese. 
Como consequência, as perdas para a 
pirataria de gravadoras especializadas 
nesse mercado não passam de 15% do 
faturamento, enquanto para as outras o 
percentual pode chegar a até 60%. 

Mas como vivem essas pessoas, 
divididas entre a pureza da mensagem 
divina e a lógica violenta do mercado? 
Como administram fé, carreira artís
tica, vida religiosa, família, viagens, 
fãs, sucesso e dinheiro? ISTOÉ ouviu 
cinco dos mais importantes represen
tantes do gênero na atualidade, além 
de gente do seu círculo social, para a 
seguir mostrar as alegrias, tristezas, 
paixões e dúvidas dos astros da fé. 

Um mês atrás, padre Fábio de Melo 
desabafou em seu Twitter que, cansado 
da cidade grande, qualquer dia vende
ria seu iPhone e compraria um casal de 
gansos. Aos 42 anos, o sacerdote que 
nasceu em Formiga, interior de Minas 
Gerais, e atravessou fronteiras graças 
aos cerca de 30 produtos que lançou no 
mercado - entre CDs, DVDs e livros -, 
mora sozinho em um sítio numa região 
rural de Taubaté, interior de São Paulo. 
É lá, ao lado dos dois cachorros, o 

mastiff inglês Nathan e o bulldog fran
cês Lucca, que ele relaxa. "Gosto de 
roça, de bicho. Em casa tenho pouquís
simos ruídos urbanos por perto", afir
ma o sexto maior vendedor de CDs do 
Brasil no ano passado. No momento, o 
sacerdote cantor que já vendeu dois 
milhões de CDs e 700 mil DVDs afir
ma: "Estou cada vez menos urbano." 

Apesar do discurso desapegado, 
padre Fábio ainda não se livrou de seu 
smartphone. Também não abre mão de 
dirigir o próprio carro na ida ao super
mercado. Até já arriscou uma volta em 
um modelo stock car, como mostra a 
foto acima, em 2010. uni desejo antigo. 
Mas cavalgar, cuidar pessoalmente dos 

cachorros e ajudar na limpeza da casa 
e do jardim são seus principais passa
tempos quando encontra uma folga na 
agenda tomada - entre celebrações e 
um programa de rádio - por 100 shows 
anuais e pelo menos um lançamento de 
CD ou DVD por ano. "Com essa roti
na, ficar em casa é sempre um luxo", 
diz o sacerdote. Vestindo batina, o ca
çula de oito filhos explodiu como um 
fenômeno da música gospel no início 
dos anos 2000. "A vocação espiritual do 
Fábio era a de um padre, mas a vocação 
natural era a de um artista. Sendo as
sim, que se tornasse um padre artista", 
afirma o padre João Carlos Almeida, 
diretor da Faculdade Dehoniana e for
mador espiritual, musical e universitá
rio do sacerdote mineiro. 

Padre Fábio aprendeu direitinho com 
seu mentor. A timidez e a melancolia do 
início da carreira saíram de cena e o 
mineiro boa-pinta de olhar triste con
quistou o público se valendo de uma 
linguagem comum ao ambiente acadê
mico - própria de quem se formou em 
teologia e filosofia, fez pós-graduação e 
lecionou em faculdades. "Fábio não é 
padre que faz sermão em igreja. Em 
qualquer lugar que ele vá seu discurso é 
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estudado", afirma padre Almeida. "Ele é 
um poeta do evangelho", diz o pré-
candidato a prefeito de São Paulo Ga
briel Chalita, que publicou dois livros em 
parceria com o amigo religioso. Um 
poeta que, além da articulação das pala
vras, zela pela aparência. Ela, afinal, 
também tem o dom de cativar fãs fiéis. 
"Vou regularmente ao dermatologista. Já 
tive câncer de pele e uma paralisia facial 
na juventude. E procuro controlar o peso", 
afirma ele. "Eu me cuido, sim. Estar bem-
vestido faz parte do meu trabalho. É uma 
hipocrisia achar que o padre precisa 
andar mal-arrumado e desleixado." 

Padre Marcelo Rossi, 45 anos, es
tava pronto. Na tarde do domingo 20, 
de batina branca, ele rumou para a 
cripta que fica embaixo do enorme 
palco do Santuário Theotókos Mãe de 
Deus, em construção há oito anos. 
A l i , seu corpo repousará em sono 
eterno quando sua missão na terra 
acabar. O momento era de oração. 
Todos estavam em corrente vibrando 
para que a gravação do DVD "Ágape", 
que começaria alguns lances de esca

da acima e dali a pouco mais de uma 
hora, corresse bem. "Dava pra sentir 
a energia no ar", diz um membro da 
equipe musical. E que energia! Uma 
multidão de 45 mil fiéis já se aglome
rava diante do palco do santuário 
para acompanhar a gravação e se fazia 
ouvir, através do concreto da cripta, 
com poderosos gritos de Jesus. 

Seria ingênuo pensar que padre 
Marcelo já se acostumou com eventos 
como esse. E, mesmo que tivesse se 
acostumado, este certamente teria sa
bor diferente. O DVD "Ágape" é um 
desdobramento do sucesso inédito e 
retumbante do religioso no mercado 
editorial com o livro de mesmo nome 
lançado em 2010, que já vendeu oito 
milhões de cópias. "Minha vida está 
uma loucura, uma correria, mas uma 
bênção", diz ele. Até agosto, de segun-

da a quarta, sua agenda está tomada 
por sessões de autógrafo em 12 cidades 
brasileiras. Em meio a esse stresse, ele 
faz o que pode para manter a rotina. 
Acorda sempre entre as três e quatro 
da manhã, faz uma breve oração, não 
toma café e mergulha nos afazeres di
ários, que incluem uma entrada ao vivo 
em rádio, obrigações com a obra no 
santuário e cuidados com a saúde. 
"Procuro fazer esteira e fisioterapia 
quatro vezes por semana", diz. 

Em 2010, depois que sofreu um 
grave acidente na mesma esteira que 
usa hoje, padre Marcelo chegou a 
celebrar missas em cadeira de rodas. 
A queda lhe rendeu um pé quebrado, 
tendões rompidos e um insistente 
problema no joelho que ainda teimam 
em incomodá-lo. Para amenizar as 
dores, o religioso tem alternado qua
tro pares de tênis do tipo esportivo, 
desenhado para amortecer impactos. 
Membros da equipe de filmagem da 
Rede Vida, que transmite suas missas 
há anos, e voluntários mais antigos 
que trabalham organizando a multi
dão nas celebrações em São Paulo dão 
como certa a ingestão de remédios pelo 
padre, tanto para dor quanto para infla
mação. Isso poderia explicar, em parte, a 
dificuldade que ele tem tido em se mexer 
com agilidade e o visível inchaço de seu 
rosto. "Só com muita fé para fazer o 
que ele faz com as dores que deve 
sentir", disse uma pessoa próxima, 
que revelou ainda que o popstar ca-
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tólico não pisa num supermercado, 
restaurante ou cinema há anos. "Não 
tem jeito, junta uma multidão pra ver, 
tocar, tirar foto e pedir bênção." 

Sobre o fervor dos fiéis, Marcelo 
lembra de uma história divertida. 
"Uma vez, uma senhora me viu diri
gindo e começou a me fechar até que 
eu tive que subir, literalmente, na cal
çada e parar o carro", diz ele. "Ela 
desceu, se ajoelhou e pediu uma bên
ção", conta. Desde então ele não dirige 
mais e conta com o fiel Chicão, moto
rista e faz-tudo, para ajudá-lo a se 
deslocar. Quando questionado sobre o 
que espera do futuro, dá sinais de que 
o cansaço físico já começou a pesar. 
"Nos próximos cinco anos me vejo com 
mais experiência", diz. "Mas trocaria 
meu corpo por três de 18 anos." 

Nicolas sobe as escadas de casa 
chorando. No andar de cima, sua mãe, 
a pastora, cantora e escritora Aline 
Barros, interrompe a conversa telefô
nica para acalmar o primogênito de 8 
anos, que está usando aparelho nos 
dentes. "Deixa a mamãe ver. Onde 
está doendo?", diz. Aos 35 anos, a 
maior expoente feminina da música 
gospel brasileira tem hoje os filhos 
mais perto de si do que os microfones 
com os quais se tornou fenômeno da 
indústria fonográfica. Sete meses atrás, 
Aline deu à luz Maria Catherine e, 
desde então, a maternidade sobrepujou 
a sua rotina artística. Foi só em março, 
após seis meses dedicados exclusiva
mente à filha, que a cantora retomou 

os compromissos no show biz. " M i 
nhas manhãs ainda são para os meus 
filhos. Acompanho o dever de casa do 
Nicolas, o levo para a escola, alimento 
e dou banho na Maria Catherine", diz 
a pastora da Igreja Comunidade Evan
gélica Internacional da Zona Sul, no 
Rio de Janeiro, frequentada por ela 
toda quarta e domingo. 

Desde 1995, quando lançou o pri
meiro de 27 álbuns, a evangélica já 
vendeu cerca de seis milhões de cópias 
e ganhou quatro Grammys latinos (o 
último no ano passado). Aline foi a 
primeira cantora gospel do País a con
quistar um Grammy, em 2004. A 
gravação do álbum premiado, "Fruto 
de Amor", foi cercada de muita tensão. 
Na época, um problema nas cordas 

vocais provocava rouquidão na pasto
ra e só lhe permitia gravar depois de 
uma longa pausa de recuperação. "Pro
curei uma fonoaudióloga, que me disse 
que eu estava com apenas 5% da voz em 
perfeitas condições", lembra. 

Com a voz recuperada, a pastora iria 
cantar para cerca de dez mil pessoas no 
Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no 
sábado 26. Onipresente em programas 
de tevê fora do segmento cristão e am
parada por números de uma estrela, 
com músicas gravadas em espanhol, a 
carioca que cresceu no subúrbio da 
Vila da Penha e hoje vive no confortável 
bairro da Barra da Tijuca não se veste 
com o manto comum às celebridades. 
"Se deixar, a Aline passa o dia de jeans 
e tênis", revela a sua mãe, Sandra Barros. 
"Ela é despojadona." De fato, a pastora 
cantora já esteve em três programas de 
tevê diferentes, em uma mesma semana, 
calçando o mesmo sapato. 

A evangélica se policia para não fazer 
a vida girar em torno da carreira. Seu 
marido, o ex-jogador de futebol Gilmar 
dos Santos, com quem está há 12 anos, 
revela um pacto feito pelo casal. "Desde 
que nos casamos, acertamos que não 
permitiríamos que a nossa vida ficasse 
refém de uma agenda." Hoje, quando 
tem de viajar de avião para alguns dos 
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A rotina de shows já foi mais puxa
da para Regis Danese, nascido João 
Geraldo Danese Silveira em 2 de abril 
de 1972, na cidade de Passos, interior 
de Minas Gerais. Até 2010, quando 
vivia o auge do sucesso da música "Faz 
um Milagre em Mim" , que o consa
grou no mercado gospel, o pacato 
mineiro se desdobrava para cumprir 
uma agenda de shows que chegava a 
ter 40 apresentações em um mês. A 
música, de 2008, é tida pela indústria 
fonográfica evangélica como a respon
sável por romper importantes barrei
ras. Foi das primeiras a ser tocada livre
mente em rádios FM laicas, a ser gravada 
por padres católicos e a ganhar dezenas 
de versões. Foram 50 mil discos ven
didos no primeiro mês de lançamento 
e um milhão em menos de um ano. 
"Graças a ela, fazíamos três shows em 
uma noite só", diz Danese, que vive 
em Belo Horizonte. 

Hoje, o ritmo de shows diminuiu, 
mas ainda está longe de ser tranquilo. 
São cerca de oito apresentações por 
mês. E, onde quer que esteja, Danese, 
como bom evangélico, está sempre 
com sua "Bíblia" - a mesma, aliás, 
desde sua conversão, em 2000. Duran
te os voos para os locais de show, 
muitas vezes em pequenos aviões par
ticulares, ela é lida com mais fervor. O 
artista admite que tem um medo sau
dável do aparelho. "Uma vez pegamos 
uma tempestade em um aviãozinho de 
duas hélices que chacoalhava tanto que 

nem a Bíblia eu consegui ler, então come
cei a cantar", lembra ele. 

A voz, instrumento de trabalho e 
de fé, é cuidada com esmero. Só não 
recebe mais atenção que o cabelo, 
sempre espetado. São pelo menos 30 
minutos de preparo, com sprays e 
produtos para garantir o efeito co
nhecido pelos fãs. "Às vezes, quando 
não tem cabeleireiro, eu ajudo, mas 
não fica lá essas coisas", brinca Evan
der Domingues, o Vandinho, violo
nista da banda de Danese e amigo 
dos tempos em que ambos ainda 
eram membros do grupo de pagode 
Só Pra Contrariar. 

É de Vandinho, da fé inabalável e 

da família que Regis tem tirado for
ças para encarar o mais recente de
safio que a vida lhe jogou: a leucemia 
da filha mais nova, Brenda, 3 anos. 
Em viagem para a Disney, nos Esta
dos Unidos, no mês de janeiro, a 
menina começou a passar mal, esta
va anêmica, muito branca e cheia de 
manchas roxas pelo corpo. Em visita 
a um hospital de Orlando, foi inter
nada imediatamente e teve de receber 
uma transfusão de emergência. "Ela 
estava praticamente sem sangue", diz 
Kelly Danese, mulher de Regis. Hoje, 
o tratamento quimioterápico pelo 
qual a menina passa em Belo Hor i 
zonte mudou a rotina da família. 
O astro gospel já não joga mais seu fute-
bolzinho semanal e pouco se diverte. 
"Todo o tempo livre que ele tem passa 
em casa olhando para a Brenda e oran
do", diz Kelly. Um D V D , que seria 
gravado no mês que vem pelo astro, 
foi cancelado. Os shows, po rém, 
continuam. Quando está fora, ele 
liga mais de cinco vezes por dia para 
saber notícias. "Hoje, meu foco é 
minha filha", diz Danese. 
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"Vai com Deus, porque quando você 
cantar o ladrão não vai mais ser ladrão." 
A frase dita pelo precoce Isaque Vala
dão, 6 anos, é o que move Ana Paula 
Valadão, mãe do garoto e vocalista da 
banda Diante do Trono, um fenômeno 
da música gospel que existe há 15 anos 
e já vendeu mais de dez milhões de 
discos. Quando as obrigações da carrei
ra musical atropelam a rotina dessa 
mineira de Belo Horizonte, é na frase 
de Isaque que ela pensa. "É a garantia 
que tenho de que estou no caminho que 
Deus quer pra mim", diz Ana, 36 anos, 
integrante, ao lado da família, da Igreja 
Batista da Lagoinha. "Ela encara a car
reira e os sacrifícios exigidos como 
missão divina", diz a irmã, Mariana 
Valadão. E espera seriedade, compro
misso e abdicação semelhantes de todos 
de sua equipe. Atualmente, por exem

plo, os 16 membros do Diante do 
Trono estão no que ela chama de "je
jum de delícias" em preparo para a 
gravação do 15° disco da banda, mar
cada para acontecer no dia 9 de junho. 
Durante os 40 dias que antecedem a 
apresentação, cada um deve cortar do 
cardápio três ou quatro alimentos que 
come por puro prazer. "O rigor é tanto 
que ela chega a proibir, nos hotéis, que 
a equipe assista à televisão ou use a 
piscina antes de fazer uma apresenta
ção", diz o irmão, André Valadão, 
outra estrela do mundo gospel. 

Comunicar-se com familiares, po
rém, está liberado. Ela está sempre em 
contato com os dois filhos e o marido 
pelo iPhone. Usando um aplicativo que 
permite a troca gratuita de mensagens 
de texto e imagens, manda e recebe 
notícias constantes. Na última viagem, 

por exemplo, o companheiro mandou 
fotos de Isaque e do irmão, Benjamin, 
3 anos, depois do banho, vestidos com 
o uniforme da escola e na hora de dor
mir, aconchegados no canto dela da 
cama de casal. Já ela fotografou o quar
to do hotel e a roupa que escolheu 
para se apresentar. "Para eles verem 
como a mamãe está", diz ela. Quando 
volta, ela lê e assina todos os recados 
mandados pelas professoras sobre seus 
meninos e faz questão de levá-los ao 
colégio sempre que está em Belo Hori
zonte. "Nem o sucesso da missão jus
tifica o fracasso da família", afirma. 

Paciente com os fãs, Ana Paula 
encara a rotina de autógrafos, fotos e 
conversas como parte de sua missão. 
"Gosto da troca com eles", afirma. A 
coisa só complica quando invadem 
seu espaço. Certa vez, enquanto esta

va hospedada em um ho-
tel-fazenda de férias, um 
dos camareiros a acordou 
de um preguiçoso sono da 
tarde em seu quarto, en
quanto os filhos e o marido 
estavam na piscina. Ele 
queria t i ra r uma foto. 
"Achei um pouco demais", 
diz ela, rindo. No fim a 
foto foi tirada e o rapaz 
ainda reclamou da ima
gem. Faz parte. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2220, p. 60-66, 30 maio 2012.




