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Ainda não foram produzidas esta
tísticas capazes de medir o universo 
do fiel-internauta que procura Deus 
com o auxílio de um intermediário 
tecnológico. A rápida disseminação 
dessa prática entre católicos e evangé
licos, porém, é visível e tem pautado 
estudiosos em comunicação religiosa. 
Somente nos dois últimos meses, 
quatro obras que investigam o tema 
passaram a ocupar as prateleiras do 
País. Autor de "E o Verbo Se Fez Bit"-
a Comunicação e a Experiência Reli
giosas na Internet" (Editora Santuá
rio), Moisés Sbardelotto verificou 
uma revolução ao pesquisar como se 
dava a manifestação religiosa em qua
tro sites católicos brasileiros. De 
acordo com ele, o fiel se transformou 
em coprodutor da própria fé, enquan
to a Igreja, em vez de exigir obediên
cia estrita, passou a conceder uma 
autonomia regulada e permitir, de 
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desse novo modelo de vivenciar a fé: 
a possibilidade de o fiel se expressar 
de forma anônima via internet per
mite ao usuário confrontar posições 
de um líder religioso - ali, em forma 
de avatar - sem cerimônia, com au
dácia e coragem. A internet dá poder 
ao fiel perante as religiões. "No geral, 
uma denominação não fideliza o de
voto por meio de rituais religiosos 
virtuais", afirma José Rogério Lopes, 
da pós-graduação em ciências sociais 
na Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). "Mas essas ferra
mentas são essenciais para a manu
tenção diária dos rebanhos." 

Padre Souza, do portal A12 de 
Nossa Senhora Aparecida, não acha 
que uma pessoa possa se satisfazer 
apenas com o consumo da religião 
pela internet. Mas há os que estreitam 

a relação com uma denominação reli
giosa depois de exercitar a fé no mun
do virtual. Terapeuta pedagógica, a 
católica paulista Lourdes Santana, 47 
anos, voltou a frequentar uma paró
quia nas proximidades de sua casa 
após passar a acender velas, participar 
de novenas e escutar programas no 
ciberespaço. "Pela internet fortaleci a 
minha religiosidade", diz ela, que ago
ra vai à missa todos os domingos. 

A evangélica paulista Amanda 
Santos frequenta a igreja Renascer em 
Cristo há oito meses. Fisicamente, faz 
isso toda quarta-feira e domingo. "Ir 
à igreja é necessário porque é lá que 
você ouve a voz de Deus", diz ela, que 
é designer digital. Vir tua lmente , 
Amanda assiste às celebrações diaria
mente. "Enquanto trabalho, faço do
wnload de cultos no site e ainda envio 
as pregações para outras pessoas." Aos 

22 anos, Amanda também consegue 
se comunicar com líderes da Re
nascer via Facebook e SMS, quan
do precisa de alguma orientação 
espiritual para um assunto que a 

FORA DA IGREJA 
Neste ano, a católica Lourdes 
Santana (acima) acendeu uma 
vela virtual por mês. E o papa 
Bento XVI ultrapassou fronteiras 
ao entrar no Twitter 

angustia. Ela não é a única que se 
utiliza de instrumentos desse tipo. 
Uma pesquisa recente mediu o alcan
ce dos ambientes digitais a serviço da 
fé dos brasileiros. Depois de ouvir duas 
mil pessoas em oito países, o estudo, que 
investigou os hábitos dos usuários de 
dispositivos móveis e foi encomendado 
pela empresa de tecnologia Intel, apon
tou o Brasil como o lugar onde mais se 
discute religião por celular e tablet. 

Os brasileiros lideram o ranking 
com 39% dos entrevistados, seguidos 
de australianos (8%), franceses (3%) 
e japoneses (1%). Ciente, portanto, 
de que precisa divulgar o evangelho 
também no m u n d o digital, até o 
papa Bento XVI, que tem o hábito de 
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escrever à mão seus discursos e ou
tros documentos, inaugurou este mês 
a sua conta no Twitter. No ano pas
sado, ao passar a emprestar iPods aos 
peregrinos que visitassem a Basílica 
de São João de Latrão, o Vaticano já 
havia dado outro passo para se apro
ximar daqueles que se valem de re
cursos tecnológicos. Por meio de um 
aplicativo disponível no aparelho, o 
fiel passou a ser guiado de forma 
digital pela catedral da Diocese de 
Roma, considerada a mãe de todas as 
igrejas do mundo. Atrair a comuni
dade jovem seria uma das intenções 
desse novo recurso. Assim como fez 
o papa, que agora é seguido por mais 
de 1,2 milhão de pessoas no Twitter. 
Essa atitude do pontífice, porém, soa 
mais como uma mensagem de sinto
nia da Santa Sé com as novas tecno
logias do que como uma estratégia 
de mercado, segundo o professor 
Airton Jungblut, da pós-graduação 

em ciências sociais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Gran
de do Sul (PUC-RS). Para ele, mais 
do que procurar Jesus na internet, o 
fiel-internauta busca se sociabilizar 
para discutir os pontos de sua fé com 
outras pessoas, informar-se e dar 
sentido ao que crê. 

Não à toa, portanto, disponibilizar 
ao cristão instrumentos tecnológicos 
que lhe permitam estabelecer relacio
namentos tem mais impacto do que 
apenas passar informações sobre o 
Antigo e o Novo Testamento. "Não 
temos a intenção de conquistar fiéis 
pela internet, mas prolongar a expe

riência de fé das pessoas", afirma o 
padre Souza, do portal A12. "Mas, 
nesse ambiente de secularismo, se o 
catolicismo quiser que a religião 
continue viva em alguém, tem de se 
fazer presente também no mundo 
virtual." Católicos, no entanto, esbar
ram num entrave histórico. Muitos 
sacramentos no cristianismo têm sua 
essência na celebração da memória e 
da presença de Cristo. Dessa forma, 
batismos, crismas, unção dos enfer
mos, ordenações e confissões reque
rem a presença do fiel e, portanto, 
não são validados pela internet. Mes
mo assim seguidores do padre Man-
zotti a todo momento pedem para 
que ele inaugure um canal de confis
são online pela webcam. 

No documento "A Igreja e a in
ternet", do Pontifício Conselho das 
Comunicações Sociais, a visão do 
Vaticano é incontestável: "A realidade 
virtual não pode substituir a real presen
ça de Cristo na Eucaristia. Na internet 
não existem sacramentos." o sacerdo
te Manzotti, porém, arrisca-se a di
zer que seria viável o casamento 
pela internet. "A matéria do matri
mônio está nos noivos e não no líder 
religioso. É possível que se dê a bên
ção a distância", diz ele. Enquanto 
os católicos são engessados por sua 
dou t r ina , os evangélicos ousam 
mais. A igreja Renascer em Cristo, 
por exemplo, disponibiliza em seu 
portal um chat online, pelo qual o 
fiel pode receber conselhos de um 
presbítero ou pastor. Apesar do en
gajamento online, a internet não irá 
substituir a igreja concreta, assegu
ram os estudiosos de religião. Por 
outro lado, está claro que o fuso 
horário do ambiente virtual é dife
rente do mundo real. E, quando um 
templo fecha a sua porta no começo 
da noite, é cada vez mais de olho em 
uma tela de computador que o povo 
de Deus tem procurado apoio para 
curar as suas feridas. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2250, p. , 26 dez. 2012.




