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O celular é o novo instrumento da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) para estreitar o 
contato com seus fiéis. A igreja contratou a Hanzo, empresa agregadora de mídias para serviços 
móveis, para o desenvolvimento de um canal da igreja para enviar mensagens, notícias, manter 
chats e fazer votações pelo celular. A Oi é a primeira a operar o sistema desde o final de 
fevereiro.  
 
Os fiéis podem assinar os canais "Bíblia", para receber versículos diariamente no celular; "Frases 
do Bispo", com ensinamentos e reflexões; "Plantão" com as últimas notícias do Brasil e do mundo; 
"Mulher", com dicas de sobre o universo feminino; "Esporte", com notícias esportivas e "IURD", 
que informará sobre novidades e eventos da Universal.  
 
O conteúdo é de responsabilidade do departamento de jornalismo do portal Arca Universal, que 
pertence à igreja. Além dos canais de informação, será lançado um bate-papo para os jovens, o 
"Tearamor", onde os usuários poderão se registrar e buscar pessoas para conversar por meio de 
troca de mensagens de texto (SMS).  
 
Interação com programas  
 
Os internautas terão mais novidades a partir deste mês, quando poderão interagir com os 
programas de rádio e TV, como o "Fala que eu te escuto", programa que aborda vários temas na 
madrugada da TV Record, enviando opiniões e participando de enquetes pelo celular. Os canais de 
notícias poderão ser assinados tanto pelo portal quanto pelo celular. O preço varia entre R$ 0,10 e 
R$ 0,31 por mensagem recebida.  
 
"Nosso objetivo com este novo serviço é levar a palavra de Deus, informação e entretenimento 
aos visitantes de nosso portal, que hoje passam dos 20 milhões de pageviews por mês", diz o 
pastor Rodrigo Eustáquio, diretor e coordenador do site Arca Universal. "Estamos contentes com 
esta parceria, pois este tipo de conteúdo tem ótima aceitação no mercado mobile e acredito que 
esse serviço fará um grande sucesso", afirma Federico Pisani Massamormile, CEO da Hanzo. Com 
apenas um ano de mercado, a Hanzo trabalha com 28 grupos mídia, que representam 39 marcas.  
 
Igreja multimídia  
 
O uso de modernas tecnologias é uma prática razoavelmente freqüente entre as igrejas 
evangélicas que evoluíram rapidamente dos alto falantes para a mídia interativa.  
 
A Igreja Cristo Vive, em São Paulo, por exemplo, desde o último trimestre do ano passado usa a 
um sistema de transmissão on-line, passando a exibir seus cultos pelo site www.cristovive.tv, 
num projeto da Practica Global Media.  
 
O sistema permite também o armazenamento dos cultos, criando um acervo digital no site, aberto 
à consulta pública e downloads. Em meados de 2004, a Cristo Vive já havia implantado um 
sistema para gravação ao vivo dos cultos e sua duplicação em CDs, que podem ser adquiridos na 
hora pelos membros da igreja.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


