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Resumo 

O presente artigo tem como objeto de estudo o programa Show da Fé. Veiculado em 

três emissoras da televisão aberta brasileira – Rede Bandeirantes, Rede TV e Rede 

Internacional de Televisão (RIT) –, o Show da Fé é um programa produzido pela Igreja 

Internacional da Graça de Deus (IIGD) e apresentado pelo seu fundador e líder, o 

Missionário R.R. Soares. Esta pesquisa está dividida em duas partes: no primeiro 

momento é feita uma decupagem da edição do Show da Fé gravada no dia 5 de 

fevereiro de 2017 e apresentada em 9 de fevereiro de 2017 na Rede Bandeirantes e, em 

um segundo momento, são apresentados os dados obtidos após um estudo de recepção 

feito junto aos telespectadores do programa. Na reflexão teórica esta pesquisa utiliza os 

conceitos de Martino (2003), Gomes (2011), Gasparetto (2011) e Suzina (2000).  
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Se na Antiguidade a tradição oral era o principal meio pelo qual a sociedade 

participava dos ritos e das celebrações de caráter religioso, na contemporaneidade, 

conforme afirma Martino (2003, p. 7) no livro Mídia e Poder Simbólico, “o uso 

ostensivo dos meios de comunicação tornou-se uma condição fundamental de existência 

e manutenção das atividades religiosas”. Em outras palavras, sem a inserção das 

instituições religiosas no campo das comunicações suas atividades não se sustentariam. 

Essa afirmação não demorou a ser percebida pelas mais variadas confissões. Nos 

anos 80, conforme Gomes (2011), estimava-se que as emissoras religiosas, no Brasil, 

representavam cerca de 10% do total de canais disponíveis. Anos depois, em 1997, o 

número subiu para uma emissora de caráter religioso a cada sete de caráter comercial. 

Isso sem contar, é claro, as emissoras comerciais que alugam horários para programas 

religiosos de terceiros. Esses dados são suficientes para considerar a religião, nas 

palavras de Martino (2003), como um conjunto simbólico distribuído via mídia. “Ela 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sul, realizado de 15 a 17 de junho de 2017. 

 
2 Professora do curso de Jornalismo da UniRitter e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: 

mariana_oselame@uniritter.edu.br. 

 
3 Graduanda em Jornalismo no Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). E-mail: 

fantinkaty@hotmail.com . 

 

mailto:mariana_oselame@uniritter.edu.br
mailto:fantinkaty@hotmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 

 2 

atua como parte ativa de uma economia simbólica responsável por diversas ações 

cotidianas, na qual os meios de comunicação funcionam como elemento central” 

(MARTINO, 2003, p. 9), ressalta o autor. Suzina corrobora com essa argumentação: 

Quando se encontram, meios de comunicação e religião estabelecem um 

vínculo poderoso, pois são ambos detentores de poder simbólico. Pode–se 

dizer que este encontro representa a junção dos dois elementos mais 

importantes na história da significação, uma vez que a comunicação é um 

ponto forte de determinação de sentido da sociedade atual, enquanto que a 

religião carrega consigo uma trajetória de influências e, por mais que este 

fenômeno seja previsível, hoje ela continua a atuar como veículo de 

mudanças ou conservação (SUZINA, 2000, p. 146). 

 

A mídia proporcionou à religião um novo modo de divulgação; trouxe um novo 

jeito de a sociedade praticar a religiosidade. É o que Gasparetto chama de midiatização: 

A midiatização é um fenômeno que colabora para produzir um novo tipo de 

vivencia religiosa, espécie de atividade na qual estruturam-se novos 

protocolos de interação, onde viver o religioso se faz calcado pelas operações 

de outra modalidade de comunicação, a midiática (GASPARETTO, 2011, p. 

110). 

 

A mídia religiosa é um instrumento por excelência de difusão de doutrinas. É um 

canal privilegiado de comunicação entre os fiéis e os representantes da instituição, onde 

temas podem ser abordados com mais abrangência; opiniões e ideias são expostas com 

mais clareza; e as informações podem ser direcionadas para transmitir ao público 

exatamente o que se quer. O rápido processo de mudança social resultante das inúmeras 

transformações ocorridas no cenário das tecnologias de comunicação provocaram a 

mudança na forma como as religiões se inseriram nos meios e nas mídias. Afinal, “a 

religião acompanha as sociedades em mudança modificando-se concomitantemente e 

adaptando-se às necessidades onde quer que estejam” (MARTINO, 2003, p. 51). 

Assim, através da midiatização uma nova comunidade foi gerada, cuja vivência 

permite não só o retorno do indivíduo ao transcendente, mas também a união da religião 

às operações midiáticas. Portanto as mídias e as suas formas de linguagem auxiliam 

para que as igrejas realizem novas “políticas de contato”. Conforme Gasparetto (2011), 

a comunicação não era vista como um problema para a igreja, mas como uma solução, 

sendo que o que importava não eram os meios, mas sim a transmissão da mensagem: 

A igreja estava preocupada com os meios numa perspectiva em que ela 

necessitava dos meios para se fazer presente na sociedade.  Uma reflexão 

própria em que a sociedade se sentia mediada pelos meios. Hoje, a sociedade 

não é mais media, mas é midiatizada (GASPARETTO, 2011, p. 112). 

 

 O que se percebe é que está surgindo um “novo modo de viver” a religião, em 

que a identidade é construída não mais a partir da tradição, mas sim, como explica 
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Gasparetto (2011), a partir da midiatização de práticas sociais que reorganizam os 

grupos numa nova dimensão. Nesse sentido, a televisão ainda é o principal meio de 

comunicação no que se refere à vivência de práticas religiosas no ambiente doméstico. 

 

Contextualizando o Show da Fé 

O Show da Fé é um programa religioso de televisão vinculado à Igreja 

Internacional da Graça de Deus (IIGD), dirigido e apresentado pelo seu líder, 

Missionário R. R. Soares. Gravado na Sede Estadual da IIGD de São Paulo, o programa 

é transmitido em três emissoras brasileiras (Rede Bandeirantes, Rede TV e RIT), além 

de ser veiculado em mais de 170 países. É composto por quatro quadros fixos: 

“Missionário Responde”, com orientações de R.R. Soares aos fiéis; “Novela da Vida 

Real”, com a dramatização de histórias de superação através da doutrina da IIGD; 

“Abrindo o Coração”, com testemunhos de mudança de vida”, e o “Momento Nossa 

TV”, que mostra depoimentos de pessoas que tiveram seus lares transformados após 

assinarem o canal da TV fechada pertencente à igreja. Na edição do programa das 

quintas-feiras é inserido mais um quadro, um desenho animado criado pela Graça 

Filmes. “Midinho: o pequeno Missionário”, é uma série direcionada ao público infantil 

cujo personagem principal é um menino chamado Romildo, que todos conhecem por 

Midinho. Ele é um garoto evangélico que sempre carrega sua Bíblia e tem como mania 

contar histórias – retirando delas um ensinamento a ser aplicado na vida de seus amigos.  

Show da Fé, segundo Klein (2006), é um título que cai bem à proposta do 

Missionário R.R. Soares de ampliar a visibilidade dos milagres proporcionados aos fiéis 

da Igreja Internacional da Graça de Deus. “O nome do programa sugere que a fé não 

deve ser vivida no âmbito privado, pelo contrário, ela tem que se transfigurar em 

imagem, através do espetáculo de seus efeitos ganhando as telas de TV” (KLEIN, 2006, 

p. 163). Ainda segundo o autor, o nome do programa representa a divulgação da própria 

igreja e, ao mesmo tempo, demonstra a necessidade humana de tornar visível a 

intervenção divina – afinal, na contemporaneidade, para existir é preciso ser visto. 

Em duas das três emissoras em que é veiculado, o Show da Fé entra na grade de 

programação mediante a compra de espaço publicitário, seguindo a lógica de 

comercialização dos breaks comerciais. Na rede de emissoras pertencente à Igreja 

Internacional da Graça de Deus, contudo, ele é o produto principal. Fundada em 1999, a 

RIT conta com oito emissoras, mais de 170 retransmissoras e mais de 120 milhões de 

telespectadores em todos os estados brasileiros. A rede faz parte de um sistema de 
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comunicação que ainda conta com um jornal impresso de periodicidade mensal (Jornal 

Show da Fé); duas revistas (Turminha da Graça e Show da Fé); uma gravadora musical 

(Graça Music); uma rádio (Nossa Rádio); uma produtora e distribuidora de filmes 

(Graça Filmes); um website (www.ongrace.com.br); uma editora (Editora Graça) e um 

canal por assinatura totalmente dedicado à programação evangélica (Nossa TV). 

O programa Show da Fé estreou em janeiro de 2003 na TV aberta pela Rede 

Bandeirantes de televisão. Na Band, é transmitido atualmente de segunda a sábado às 

21h25min. Na Rede TV ele vai ao ar de segunda a sexta às 7h, 8h e 20h30min e, aos 

sábados, somente às 20h30min. Na Rede Internacional de Televisão (RIT), o Show da 

Fé pode ser assistido de segunda a sexta às 7h, 8h e 20h30min e aos sábados às 7h e 8h. 

Somando a veiculação nas três emissoras, são 100 horas semanais de programação 

na televisão aberta brasileira. E ele não é assistido só no Brasil; o Show da Fé é 

transmitido em mais de 170 países – entre eles Estados Unidos, Rússia, Espanha, 

Portugal, México, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Peru, África do Sul, Índia e Coreia 

do Sul. Segundo o site da IIGD (ONGRACE, 2017), o programa é traduzido para seis 

idiomas além da Língua Portuguesa: espanhol, inglês, russo, coreano, hindi e telegu.  

O Show da Fé tem um formato semelhante aos programas dos televangelistas 

norte-americanos: o pregador ministra a palavra no altar e os fiéis assistem em suas 

poltronas. São 55 minutos de duração na Rede Bandeirantes e 60 minutos na RIT e na 

Rede TV. A estrutura básica do programa consiste em uma abertura com apresentações 

musicais, reflexão acerca de passagens bíblicas em forma de pregação e evangelização, 

chamadas de campanhas e eventos do Missionário, reportagens e os quadros fixos. 

 

Descrição do programa 

O programa observado neste estudo foi gravado no dia 5 de fevereiro de 2017, na 

sede estadual da Igreja da Graça em São Paulo, e exibido em 09 de fevereiro de 20174. 

A edição teve 59 minutos de duração e contou com a seguinte distribuição de conteúdo: 

 

Tabela 1 – Espelho do programa Show da Fé exibido em: 09/02/2017 

CONTEÚDO TIPO TEMPO 

Abertura com música e palmas VIVO 00:54 

Pregação VIVO 09:12 

Louvor cantor Graça Music VIVO 13:56 

                                                 
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Olf3TdydeXY . 

http://www.ongrace.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Olf3TdydeXY
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Quadro das campanhas pelo Brasil VT 19:08 

Continuação da pregação VIVO 27:35 

Primeira oração realizada pelo Missionário  VIVO 31:38 

Recados sobre a Igreja VIVO 32:15 

Quadro Novela da Vida Real VT 36:16 

Patrocinador VIVO 39:39 

Quadro Missionário Responde VT/VIVO 42:05 

Apresenta o Shopping do Povo VIVO 43:54 

Quadro Abrindo o Coração VT/VIVO 45:23 

Quadro Momento Nossa TV VT/VIVO 47:44 

Segunda oração pelo Missionário VIVO 50:27 

Continuação da oração pastor Jayme  VIVO 57:53 

Música/louvor de palmas e encerramento VIVO 59:00 

 

O programa inicia com um canto tradicional de abertura rodado e cantado pelo 

próprio R.R. Soares, acompanhado pelo povo, ritmado pelas palmas de todos os 

presentes: “Estou seguindo a Jesus Cristo, por esse caminho eu não resisto, estou 

seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, 

atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não”. Enquanto a câmera 

foca nas palmas de Soares e dos presentes aparecem na tela de abertura os créditos, 

entre eles os de duas jornalistas responsáveis pela produção dos quadros Momento 

Nossa TV e Novela da Vida Real, também o crédito de dois coordenadores de imagens 

e três responsáveis pela edição. O último crédito exibido se refere à direção geral do 

programa, que é feita por Soares. Durante o hino de abertura, é realizado um jogo de 

câmeras com cinco ângulos diferentes, mostrando as palmas dos fiéis e do Missionário.  

De acordo com a coordenadora de Produção do programa Show da Fé, Bianca 

Bernardes (BERNARDES, 2017), em São Paulo a equipe de produção do programa 

conta com dezoito colaboradores, entre produtores, jornalistas, estagiários e jovens 

aprendizes, sendo destes cinco jornalistas. Também fazem parte da equipe mais três 

jornalistas que atuam nas sedes da IIGD em Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro.  

O programa é apresentado pelo Missionário em uma espécie de palco largo, no 

qual a banda fica posicionada ao lado direito com os instrumentos.  Em frente ao palco, 

cerca de quatro homens ficam de pé mantendo certa distância entre eles, todos vestindo 

traje social e parados em posição de seguranças. Segundo a coordenadora, porém, eles 

são pastores auxiliares da sede de São Paulo e ficam ali posicionados para atender a 

qualquer imprevisto que possa ocorrer durante as reuniões (BERNARDES, 2017).  
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Ao redor das poltronas em que os fiéis estão sentados também ficam outras 

pessoas, chamados de obreiros voluntários, posicionados para auxiliar no salão 

enquanto ocorre a gravação do programa. Os fiéis ficam acomodados em poltronas 

dispostas uma ao lado da outra e só levantam quando o Missionário pede para que se 

coloquem de pé para orar ou acompanhar alguma canção que a banda irá apresentar. 

O Show da Fé tem uma linguagem formada por fortes traços de informalidade e 

simplicidade. O apresentador usa a maior parte do tempo para pregação da palavra de 

Deus e, depois, dá a oportunidade para algum cantor da Graça Music realizar uma 

apresentação de louvor. Em seguida, R.R. Soares retorna dando continuidade à 

pregação. O apresentador faz o uso da fala com autoridade, sem deixar questionamentos 

ou dúvidas sobre o que está dizendo e em diversas situações recorre à autoridade que 

lhe teria sido dada por Deus para validar aquilo que diz, além da confirmação na Bíblia. 

O programa trabalha muito com a questão de mostrar situações cotidianas que 

envolvem a fé, como o quadro Novela da Vida Real, que apresenta a dramatização de 

uma pessoa ou de uma família que teve a vida transformada após conhecer a palavra de 

Deus e a Igreja da Graça. Após a exibição do quadro o Missionário conversa com os 

“personagens” da “novela” – que geralmente estão presentes no dia da gravação do 

culto – e confirma a história pedindo para que eles detalhem o testemunho da mudança. 

Na sequência ocorre a apresentação do quadro Missionário Responde, onde R. R. 

Soares é o único que responde às perguntas dos fiéis, mostrando aqui seu papel de saber 

religioso e de liderança no ministério. Logo depois é apresentado o terceiro quadro do 

programa: Abrindo o Coração, que mostra o Missionário lendo uma carta anônima de 

alguém que está passando por algum tipo de problema na vida e pede orientação sobre 

como resolver aquela situação conforme o que a Bíblia ensina. O programa ainda conta 

com a apresentação do quadro Momento Nossa TV, que mostra depoimentos de pessoas 

que tiveram seus lares transformados após assinarem a Nossa TV, abordando a 

importância de adquirir o serviço, que fará a diferença na vida de toda a família. 

Após este quadro, o Missionário explica sobre a importância de ajudar 

financeiramente o programa. Na oportunidade, ele convida o telespectador a ser um 

patrocinador, ou seja, um colaborador financeiro que através das doações fornece 

condições para o programa se manter na mídia televisiva. Dentro dessa questão Soares 

explica detalhadamente os procedimentos para se tornar um “auxiliador”, como ele 

chama, justificando o porquê da ajuda financeira. O programa sempre obedece a essa 
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ordem determinada, com exceção das quintas-feiras, onde o quadro Midinho é acrescido 

na ordem da programação. Ao final de cada programa o pastor Jayme de Amorim 

Campos, da IIGD de São Paulo, aparece e convida os fiéis a participarem dos cultos da 

igreja passando horários e endereços de templos nas grandes cidades do Brasil.  

 

Tabela 2 – Decupagem do Show da Fé do dia 09/02/2017 

IMAGEM TEXTO 

 

 

00:48 – Abertura 

Logotipo do programa, seguido da música tema do 

Show da Fé: Estou seguindo a Jesus Cristo, de 

autoria do Missionário R. R. Soares. “Estou 

seguindo a Jesus Cristo, por esse caminho eu não 

resisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não 

volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na 

frente, atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não 

volto, não volto não”. Enquanto a música está 

tocando aparecem na tela os créditos referentes à 

edição do programa que está sendo apresentado, 

mostrando também a entrada no salão da igreja com 

o Missionário e os fiéis aplaudindo e cantando.  

 

01:08 – Missionário Soares dá boas-vindas 

Após a abertura, o Missionário fala: “E para Jesus, 

uma linda salva de palmas! Meus amigos tudo na 

paz? Vamos abrir o coração para ouvir a boa 

palavra de Deus que vai mudar a nossa vida e a 

nossa alma e nos trazer uma alegria tremenda”.  

 

09:12 – Missionário começa a pregação 

Soares inicia a pregação. Pede para que todos 

abram a Bíblia no livro de Lucas (capítulo 22, 

versículo 14). “Não adianta ficar esperando mágica, 

tem que tomar posse do que Deus deixou para nós”, 

explica Soares afirmando que quem segue Jesus 

compreende o que Ele tem para a vida de cada um. 

Enquanto Soares lê a Bíblia e prega o ensinamento, 

na tela aparece em GC o convite para participar da 

Santa Ceia do Senhor, com o endereço da sede de 

São Paulo na Av. São João, 791/ Centro, além da 

data e dos horários das reuniões. 
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10:12 – Soares convida o cantor Fernandes Lima 

Logo após a pregação, o Missionário convida o 

cantor Fernandes Lima, que faz parte da Graça 

Music, para cantar. 

Soares dialoga com o cantor sobre a música e sobre 

o trabalho de divulgar a palavra de Deus através das 

canções. Em seguida pede para que os fiéis 

aplaudam ao Senhor Jesus e o cantor Fernandes 

assume o palco. 

 

13:58 – Cantor Fernandes Lima  

Enquanto o cantor realiza sua apresentação, aparece 

na tela a propaganda de seu novo CD, seguido do 

nome da canção que está sendo apresentada no 

momento, e ao lado a forma de adquirir, que pode 

ser pelo telefone indicado ou pelo site do Shopping 

do Povo, livraria online da Igreja da Graça. 

 

14:39 – Chama o quadro gravado em uma de 

suas campanhas pelo Brasil 

Missionário convida os fiéis a assistirem a um vídeo 

que mostra uma de suas campanhas (viagens que 

ele faz pelo Brasil e exterior pregando a palavra de 

Deus). Nessa edição foi mostrado o vídeo de uma 

reunião em Goiânia. 

 

19:08 – Apresentação do quadro  

O quadro não é fixo da programação, é apresentado 

apenas quando o missionário realiza campanhas 

especiais em algumas cidades. Foram mostrados 

flashes da pregação que Soares realizou, além da 

oração e testemunhos de pessoas que receberam 

alguma benção durante a reunião. 

 

 

27:35 – Continuação da pregação 

Após a apresentação do quadro, Missionário 

destaca a alegria de fazer missões viajando pelo 

mundo cumprindo seu chamado. E retoma a 

pregação da palavra dada no início do programa, lê 

outros livros bíblicos e faz referências a eles com 

explicações cotidianas da vida. Ele fala sobre a 

prosperidade e comenta que onde pessoas estão 

morrendo com lutas e guerras a palavra de Deus 

está chegando através do Show da Fé, Soares 

anuncia que estará na Romênia, onde nunca esteve 

pregando antes, e quem segue as mídias sociais da 
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igreja poderá acompanhar o trabalho. Soares 

comenta sobre os fiéis ajudarem financeiramente a 

manter as missões/campanhas, pois ele só fará esse 

trabalho com a ajuda dos fiéis da igreja. Enquanto 

ele prega, na parte inferior da tela aparecem 

endereços da IIGD no Brasil e exterior. 

 

31:38 – Realiza oração 

Soares pede para que todos permaneçam sentados e 

fechem os olhos, ele realiza uma oração entre os 

presentes pedindo a Deus cura e libertação 

espiritual. 

 

32:14 – Recados 

Logo após a oração, ele pede alguns testemunhos de 

quem chegou com algum mal-estar e melhorou 

depois da pregação e da oração. Em seguida, cita 

alguns recados sobre a IIGD, convida o povo para a 

próxima reunião de domingo de Santa Ceia. Na 

oportunidade, falou também sobre a construção do 

novo templo da IIGD de São Paulo, que está sendo 

um sonho realizado e em breve todos poderão 

desfrutar. 

 

32:31 – VT  

Vinheta do quadro Novela da Vida Real, nesse 

episódio com o tema: “Com Jesus”. 

 

36:15 – Apresentação da Novela da Vida Real 

Maria de Fátima teve que passar por uma cirurgia 

que a deixou com graves sequelas a ponto de quase 

ficar numa cadeira de rodas. Um dia conheceu o 

programa Show da Fé, começou a assistir e viu o 

Missionário divulgar que estaria fazendo campanha 

na cidade onde residia, Maceió. Ela foi até essa 

reunião e lá segundo mostra o programa, ela 

recebeu a cura. “Não podia me abaixar, nem 

levantar o braço, nem limpar a casa”, conta Maria. 
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39:40 – Patrocinadores do programa 

Missionário fala sobre a Novela da Vida Real e da 

importância de cada pessoa crer, frisando que o que 

ocorreu na vida da Maria pode acontecer na vida de 

cada pessoa que tiver fé.  

Em seguida fala da importância de ser um 

patrocinador, um doador financeiro, e colaborar 

com a Igreja para que possa manter os trabalhos. 

Mostra o boleto para se tornar um novo 

patrocinador e explica a forma de pagamento, nesse 

mesmo momento fica fixado na tela o contato para 

novos patrocinadores. 

 

39:45 – VT  

Vinheta do quadro Missionário Responde 

 

39:57 – VT com apresentação do quadro 

Missionário Responde 

Nesse quadro pessoas não identificadas fazem 

perguntas ao Missionário. Nessa edição um homem 

pergunta: “Por que quando eu chego a igreja com 

um mal me afligindo ele desaparece? E quando eu 

chego em casa ele vai voltando aos poucos. O que 

devo fazer?” 

 

40:46 – Missionário responde  

Soares explica que: “na igreja a pessoa exercita a fé, 

e talvez em casa não tenha tanta fé como tem na 

igreja. Ou também, pode ser uma doença 

psicossomática, onde a pessoa se convence que está 

fraca ou doente e na verdade a pessoa não tem nada 

de errado”. A explicação é direta e simples. Em 

seguida, chama mais uma pergunta do quadro. 

 

40:51 – VT com mais uma pergunta do quadro 

Missionário Responde  

A segunda pergunta é feita por uma mulher: 

“Missionário o que a gente faz para superar o medo 

da morte?” 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 

 11 

 

42:06 – Missionário responde  

Ele responde a pergunta baseado numa explicação 

da Bíblia: “A morte do salvo para Deus é preciosa” 

Cita o exemplo da Bíblia do rei Ezequias, onde 

Deus falou para ele se preparar para ir embora, e ele 

louvou a Deus por aquilo. Soares em tom de 

brincadeira disse: “Porque todo mundo vai, quem 

nasceu, vai vestir aquele capote de madeira, não 

tem jeito pessoal”. (risos) 

 

43:19 – Loja Shopping do Povo 

Missionário chama a diretora do Shopping do 

Povo, loja que oferece produtos da IIGD (CDs, 

livros, bíblias, etc.). Soares pergunta quais os 

produtos que são novidade na loja e as promoções 

do momento. Ela fica sentada sempre no primeiro 

banco da igreja, e na hora que o Missionário a 

chama, ela explica os preços e mostra alguns 

produtos que trouxe da loja. 

 

43:54 – Fala sobre o Shopping do Povo 

Soares explica sobre a importância de adquirir 

materiais que ajudem a vida espiritual das pessoas, 

cita que na loja existe uma variedade imensa de 

produtos cristãos e convida as pessoas a 

conhecerem a loja. Enquanto ele fala aparece na 

tela o endereço das lojas físicas, uma em São Paulo 

e outra no Rio de Janeiro, e endereço do site 

www.spovo.com.br. 

 

43:59 – VT 

Vinheta do quadro Abrindo o Coração 

 

44:31 – VT com apresentação do Abrindo o 

Coração 

Nesse quadro a voz de uma mulher narra à carta 

enviada para o Missionário: “Há anos sofro com 

dores nos ossos não aguento mais viver nessa 

situação, isso me desanima muito, não sei o que 

fazer, por favor Missionário me ajude”.   

Enquanto a voz narra a carta uma música de fundo 

acompanha a narração.  
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45:24 – Missionário responde a carta 

“Você tem que tomar posse da benção, pois Deus 

cura. Tem que pedir para Deus te curar”, explicou 

Soares sobre a autoridade de usar o nome de Jesus 

com fé para alcançar o milagre. Citou exemplos de 

pessoas que também já passaram por uma situação 

assim e venceram, explicando a mulher que enviou 

a carta que ela também poderá vencer, mas que 

depende da atitude dela própria.  

 

45:30 – VT 

Vinheta do quadro Nossa TV 

 

46:15 – VT com apresentação da Nossa TV 

Nesse quadro um dos fiéis da igreja aparece falando 

sobre os benefícios de assinar a Nossa TV. Aqui 

Carlos Eduardo, explica que duas coisas lhe 

chamaram a atenção, foram os canais de pregação, 

pois ele nunca havia visto, e o preço pela assinatura 

do pacote, pois estava muito mais em conta do que 

outros. Ele afirma: “Eu mudei muito com a Nossa 

TV, é algo sobrenatural. Como pessoa fui 

transformado. ”  

 

47:43 – Missionário explica sobre o pacote da 

Nossa TV 

Missionário retorna explicando sobre o pacote e 

seus valores. Ele aborda a questão das pessoas não 

poderem estar todos os dias na igreja, mas que 

através da Nossa TV isso é possível, têm canais que 

transmitem cultos 24 horas por dia, além de filmes, 

notícias, entretenimento, desenhos e esportes. 

A tela é apresentada de forma dinâmica, de um lado 

Soares explica o pacote e do outro aparece a 

programação da Nossa TV, logo abaixo o site e 

contato para que a pessoa que deseja se inscrever já 

possa anotar. 
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50:27 – Oração 

Soares realiza a oração final de cura e libertação, 

pede para que os presentes fechem os olhos e 

coloquem as mãos sobre alguma parte do corpo em 

que estejam se sentindo mal. 

 

 

57:44 – Pastor Jayme de Amorim continua 

oração 

Missionário Soares em certo momento da oração sai 

de cena (as câmeras não mostram), em seguida 

entra em cena o pastor Jayme de Amorim que dá 

continuidade a oração. Pastor Jayme é o líder da 

IIGD de São Paulo, onde as reuniões são gravadas, 

é sempre ele que encerra o programa Show da Fé, 

pois nesse momento Soares sempre sai de cena. 

 

59:00 – Encerra oração e inicia um louvor 

Pastor Jayme encerra a oração, pede para que o 

povo aplauda e em seguida avisa que a banda 

ministrará uma canção para que a igreja acompanhe 

nas palmas. Ainda enquanto a música está sendo 

tocada, o programa Show da Fé mostra a igreja num 

plano geral5 com as pessoas aplaudindo, em seguida 

o programa é encerrado. 

 

O que pensa o telespectador do Show da Fé? 

Além de desconstruir a estrutura do programa Show da Fé, o presente artigo tem 

como objetivo revelar o que pensam os telespectadores do programa. Para isso foi 

realizado um estudo de recepção a partir da aplicação de um questionário. Como este 

artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que ainda está em andamento, 

foram entrevistados apenas dois telespectadores para testar a aplicação dessa técnica.  

Ambos são frequentadores da Igreja Internacional da Graça de Deus e assíduos 

telespectadores do programa Show da Fé. A primeira questão foi sobre como 

conheceram a Igreja da Graça. Saber se para eles o programa Show da Fé é um braço 

forte de expansão da religião e da igreja; se eles realmente possuem a convicção de que 

é possível exercitar a fé através da televisão como se estivessem pessoalmente em um 

                                                 
5 Mostra um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. A figura humana ocupa 

espaço muito reduzido na tela. Plano para exteriores ou interiores de grandes proporções. 
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dos cultos. As respostas de ambos foram afirmativas, pois acreditam que o programa 

Show da Fé atua como um meio eficaz de expansão da evangelização através da mídia, 

além de considerarem uma forma prática de exercitar a fé e alcançar mais fiéis para a 

conversão. Uma das entrevistadas, Nilza Schinitzer, de 47 anos, afirma em entrevista: 

“Sentia que faltava algo na minha vida, não me sentia realizada. Um dia uma amiga 

falou sobre o programa Show da Fé, e desde que assisti pela primeira vez, há cinco 

anos, sinto que minha vida mudou. Hoje, consigo dizer que sou uma mulher realizada”. 

Por meio da TV ela começou a ir à igreja e, hoje, seu marido frequenta também. “A 

televisão tem permitido que muitas pessoas conheçam o evangelho”, finalizou ela. 

Já Carla Siqueira, 24 anos, começou a assistir o programa devido uma depressão 

profunda que enfrentava por causa do término do noivado. Ela lembra como aconteceu: 

Numa noite, trocando de canal, descobri o programa Show da Fé na Band. 

Curiosa, parei para ouvir o que o apresentador falava e percebi que suas 

palavras me traziam conforto. Na noite seguinte, assisti novamente e hoje sou 

frequentadora da IIGD. 

 

Dentro desta análise é possível compreender o que Souza (2013) afirma sobre a 

evangelização ser uma referência de base na vida da igreja, indicando sua vitalidade e 

importância na sociedade. Assim, o autor destaca que a igreja passou por desafios, 

“deixando de ser apenas um cuidado de ‘ovelhas’ recolhidas no redil para se tornar 

anúncio e testemunho do evangelho nos diversos ambientes de uma sociedade sempre 

mais complexa e dinâmica”, (SOUZA, 2013, p. 64). Ambos os entrevistados acreditam 

que o principal objetivo da programação evangélica é a expansão da mensagem 

religiosa, hoje realizada pelas diversas mídias. Afinal, segundo Souza (2013, p. 69), “a 

igreja não pode abrir mão do uso de nenhuma nova ferramenta de mídia se quiser falar 

de sua mensagem com o homem”. Além disso, conforme Martino (2003), a instituição 

religiosa permite ao fiel nortear-se novamente, adquirindo novas forças para fazer com 

que sua vida retorne ao fluxo normal, superando as dificuldades da vida. Inserido nesse 

contexto, é possível compreender que os entrevistados correspondem a essa procura 

pela igreja, e a encontram através da televisão, onde assistem de fato à programação 

religiosa por estarem enfrentando problemas ou dificuldades na vida.  

 

Considerações finais 

O uso ostensivo dos meios de comunicação se tornou uma condição fundamental 

de existência e manutenção das atividades religiosas da sociedade atual (MARTINO, 

2003). Todo esse acontecimento e transformação nas mídias fez com que as igrejas 
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percebessem que era necessário ter seu próprio território e espaço demarcado na vida da 

sociedade, mas mantendo seu foco no objetivo principal de divulgar sua doutrina.  

A religiosidade tem se expandido através do Programa Show da Fé, totalmente 

voltado e pensado para o crescimento midiático. A instituição cresce como as demais 

denominações neopentecostais, a partir de um planejamento organizado de como 

difundir as ações e expandir sua doutrina. O líder da IIGD e apresentador do programa 

Show da Fé, R.R Soares, é muito conhecido pelo seu carisma, o que faz com que sua 

imagem fique marcada e penetre mais nos lares brasileiros. Segundo Rodrigues (2009), 

ele ficou conhecido por ser, em alguns períodos, a pessoa com maior número de 

aparições na TV brasileira, alcançando níveis de audiência de muito destaque se 

tornando concorrente de outros programas. Através de uma linguagem simples e direta, 

o Show da Fé conquista, não só a população das classes de baixo poder aquisitivo, mas 

também pessoas de classe média e alta, fazendo com que sua expansão já ultrapasse o 

território brasileiro e atinja mais de 170 países do mundo.  

Diante do que foi apresentado por esta pesquisa, conclui-se que a mensagem 

televisiva transmitida através do Programa Show da Fé busca instaurar profundas 

mudanças na experiência religiosa de seus telespectadores, fazendo com que o acesso à 

religião tome outra dimensão, bem mais numerosa, capaz de atingir um nicho muito 

mais amplo de fiéis. Assim, o programa conquista seu público com uma linguagem mais 

próxima e cotidiana à realidade do fiel, fazendo com que esse sinta confiança para 

buscar a paz de espírito e ajuda para os problemas cotidianos. 
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