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RESUMO 

 

Este trabalho é um estudo comparativo entre dois sites de devoção católica: o site do 

Padre Marcelo Rossi e do Padre Reginaldo Manzotti. Através desse estudo 

pretendemos analisar e observar a virtualização da religião: como o fiel na religião 

católica acessa os bens simbólicos no ciberespaço e pratica a sua fé nos Santuários 

virtuais. Com base no método netnográfico, nome atribuído ao registro etnográfico no 

mundo virtual, o trabalho visa mostrar como os fiéis revelam e demonstram suas 

práticas rituais, no ato de acender a vela e quais simbolismos estão presentes nessa 

ação. 

 

Palavras chaves: Religião - Ciberespaço - Vela virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work is a comparative study between two Catholic devotion sites: the site of Father 
Marcelo Rossi and Father Reginaldo Manzotti. Through this study we intend to analyze 
and observe the virtualization of religion: as the faithful in the Catholic religion accesses 
the symbolic goods in cyberspace and practice their faith in virtual Sanctuaries. Based 
on netnographic method, name assigned to the ethnographic record in the virtual 
world, the work aims to show how the faithful reveal and demonstrate their ritual 
practices, in the act of lighting the candle and symbolisms which are present in this 
action. 
 
Key words: Religion - Cyberspace - Virtual Candle. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo com várias designações, que embora apresentem 

distinções em seus conceitos, se complementam quanto ao fato de provocarem 

mudanças: “Mundo globalizado”; “Era da informação”; “Era tecnológica” e nas 

palavras de Bauman (2001), a “Era da Modernidade Líquida”.  

Parece haver uma Era de novos modos de interação entre os indivíduos onde 

uma dessas formas de interação está na virtualidade. É nesse espaço ou o que 

chamarei de Era da virtualidade, a imaterialidade dos sistemas de representação das 

Culturas em seus significados, simbologias e sentidos, que encontramos um mundo 

paralelo, uma espécie de espelho do que vivemos no mundo dito como real. Onde se 

consome, se expõe a imagem, onde há (des)informação, conflitos, pluralidade cultural 

e étnica, inclusão e exclusão; onde as instituições estão também presentes impondo 

a lógica dos seus pensamentos para a base das relações econômicas, sociais e 

políticas.  

Neste sentido, a religião também passa por todos esses efeitos da Era que 

vivemos. Então, como fica a religião, enquanto instituição historicamente tradicional, 

e seus fiéis em relação às práticas religiosas na virtualização? Nesse sentido, o 

objetivo desta pesquisa são as práticas religiosas no mundo virtual apresentando um 

recorte nas ações dos fiéis da instituição Católica.  

Hoje, o indivíduo (mesmo o mais reticente) executa dentro do seu cotidiano 

uma ação perpassando o uso da tecnologia (podemos citar o fenômeno dos aparelhos 

smartphones) para o convívio social (pertencimento). Por “pertencimento”, na Era 

contemporânea, poderemos entender a possibilidade de relação com os processos e 

transformações no mundo social. Das coisas públicas e privadas, de participar da vida 

política, econômica, cultural e social, e principalmente na possibilidade de consumir, 

um dos traços da contemporaneidade.   

Dentre os meios de comunicação (em especial a televisão e o rádio) midiáticos, 

há um empoderamento (nas suas programações) de instituições religiosas, ampliando 

e disseminando seu território e sua ideologia. Na rede mundial de computadores 

percebe-se também a inclusão destas instituições nas redes sociais (facebook, twitter, 

instagram, dentre outros meios de interação).  

Viso, com essa pesquisa, proporcionar um debate e a obtenção de um novo 
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conhecimento dentro do nosso tempo histórico para a realidade social trazendo uma 

reflexão e uma compreensão dos novos fenômenos do campo religioso, no campo 

virtual e no campo tecnológico.  

Partindo do princípio que a sociedade está em eterno movimento, podemos 

perceber o indivíduo em um ciclo de individuação onde a tecnologia, como ferramenta, 

vem trazendo transformações a maneira de vermos o mundo. Essas mudanças e 

fenômenos estão dentro do campo de pesquisa das Ciências Sociais e essa simbiose 

tecnologia/religião/virtualidade é um campo novo ainda em construção na vida social. 

O trabalho proporcionará uma construção sobre a sociedade atual, 

problematizando e compartilhando os novos pensamentos surgidos dentro dos 

estudos sociológicos de novas discussões com um diálogo com as realidades 

religiosas. Trata-se de uma reflexão aos desafios contemporâneos em que a 

sociedade, interesse das ciências sociais, tem em preencher seu campo de pesquisa 

e conhecimento, de um fenômeno ainda longe de se esgotar, pouco discutido dentro 

das novas teorias e configurações sociais da contemporaneidade.  

Essas observações nos levam a supor que esse fenômeno da virtualização da 

religião é encadeado por ações do cotidiano da vida social.  

A tecnologia nos traz em muitas questões, dentre elas uma comodidade na vida 

em sociedade. Ela nos traz um “fetiche”: ela tende a se transformar em “mercadorias” 

para nosso uso e consumo cotidiano. Neste sentido, há um desejo de vivermos em 

uma sociedade, inseridos, pertencendo a esse mundo tecnológico. Hoje o mundo nos 

parece muito cronometrado. Administrar o seu tempo é ter o controle da sua vida (se 

isso for ou é possível) e dispender um tempo para si e para práticas sociais que são 

do gosto do indivíduo. Dentre delas, a prática religiosa que agora pode ser acessada 

de qualquer lugar, economizando o tempo do fiel (seja em deslocamento; grandes 

centros urbanos ou metrópoles); e oferecendo comodidade para as práticas religiosas 

em um local que passa a ser identificando como “sagrado” pelos fiéis que realizam 

essa prática. 

Tais práticas vêm ao encontro do Movimento da Igreja Católica Romana 

denominada Renovação Carismática1. Esse movimento veio abarcar a realidade da 

                                            
1A Renovação Carismática Católica (RCC) é um movimento existente dentro da Igreja Católica. Não se 
constitui enquanto uma organização que abrange totalmente a Igreja Católica, entretanto existe dentro 
da mesma, recebendo o devido reconhecimento (BOSCHINI, s.d).  Em um “[...] relato da experiência 
de um dos membros fundadores da Renovação Carismática Católica (RCC), nos Estados Unidos, 
vivenciada num retiro espiritual realizado na Universidade de Duquesne, Pittsburgh em fevereiro de 
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Igreja com uma força vinda principalmente da classe média e dos jovens (grupos 

carismáticos) que buscam cada vez mais o seu espaço dentro da igreja. Visto uma 

menor resistência por parte de outras religiões com mundo globalizado, a Renovação 

Carismática tem acompanhado novas técnicas. A Igreja Católica vem se renovando e 

se adaptando em discurso, evangelização, em sacerdotes carismáticos, em 

campanhas e principalmente em uma nova configuração do novo mercado religioso, 

sobretudo no denominado “mundo virtual”.  

Sendo assim, neste projeto será inserida uma proposta de metodologia 

qualitativa com a finalidade de um procedimento comparativo entre dois “mundos 

virtuais religiosos”: os sites religiosos do Padre Marcelo Rossi e do Padre Reginaldo 

Manzotti. Embora se trate de dois sites católicos o objetivo está em observar como a 

prática religiosa se faz presente em ambos. 

O método empregado, o estudo comparativo, tem como objetivo uma descrição 

das semelhanças e diferenças do objeto de pesquisa (LAKATOS, 2003, p.107), 

[...]este método realiza comparações, com a finalidade de verificar sirnilitudes 
e explicar divergências[...]. Ocupando-se da explicação dos fenômenos, o 
método comparativo permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo 
os elementos constantes, abstratos e gerais[...] 
 

Utilizaremos também o método netnográfico2 visto que o campo de pesquisa 

será no mundo virtual. O método netnográfico está ligado a cultura, assim podemos 

entender que este método é um ramo do método etnográfico da área antropológica. 

Este método é utilizado nas comunidades virtuais. Utilizaremos também essa 

ferramenta para explorar descritivamente os sites que serão objeto da nossa 

pesquisa. Como descreve Vieira (2008): “Assim, a partir de um determinado 

entendimento inicial, observamos a netnografia como um dos métodos qualitativos 

que amplia o leque epistemológico dos estudos em comunicação e cibercultura” 

(AMARAL, NATAL & VIANA, 2008, p.35 apud VIEIRA, 2011, p.7). 

Essas metodologias serão aplicadas nos sites religiosos do Padre Marcelo 

Rossi e do Padre Reginaldo Manzotti, que oferecem em seus domínios, práticas 

                                            
1967. Esse retiro se constituir-se-ia numa referência histórica para os membros da RCC e é identificado 
como o momento do nascimento do Movimento. [..] Além dessa experiência existem diversos registros 
convergindo no sentido de que seu surgimento deu-se em torno também de duas universidades 
americanas: Nossa Senhora de South Bend e a Universidade do Estado de Michigan [...]” (CARRANZA, 
1998). 
 
2http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/viewFile/4829/3687.Acesso em 
01/05/2016. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/viewFile/4829/3687.Acesso
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religiosas virtuais que são denominadas “online religion3”. Onde este conjunto de 

práticas é formado por capela virtual, Santuário virtual, vela virtual, bíblia virtual, terço 

virtual e oração online. Dentro dessas práticas, o nosso objeto a ser estudado nesse 

trabalho é a vela virtual. Buscamos compreender como e por que os fiéis acendem as 

velas e quais simbolismos estão presentes nessa ação. 

A pesquisa apoia-se nos aportes teóricos sociológicos e antropológicos sobre 

religião e ciberespaço que contribuíram para o estudo do objeto, estudos não 

esgotados e em plena construção de novos conhecimentos. Ordenaremos o 

pensamento das contribuições em relação ao mundo contemporâneo: 

religião/fiéis/práticas e tecnologia/técnica e virtual/ciberespaço. 

Este trabalho será estruturado em dois capítulos. No primeiro capítulo, 

discorrerá de como os efeitos da contemporaneidade são pertinentes ao nosso estudo 

e a sua relação com as novas configurações religiosas. Veremos alguns estudos 

sobre a definição de religião e a sua relação com o sagrado e o fiel. Posteriormente, 

como a tecnologia é portadora de ser uma ferramenta contemporânea, e por fim 

buscaremos entender o que é o virtual, o ciberespaço e a cibercultura.  

No segundo capítulo, inicialmente, o porquê da escolha dos sites observados. 

Após essa explicação, veremos o que estes sites disponibilizam em suas páginas em 

um contexto geral. Depois desse reconhecimento do que disponibiliza esses sites, 

vamos descrever o caminho que o fiel executa para ter acesso às práticas religiosas, 

que em nosso estudo, a prática a ser observada é o acender a vela virtual, que o fiel 

acende ao fazer o seu pedido e agradecimento ao seu Protetor ou Ser divino no seu 

contato com o Sagrado.     

 

O autor, a religião e o objeto de pesquisa 

 Já faz algum tempo que me afastei da religião católica onde fui batizado. 

Quando criança e seguindo o processo de socialização religiosa, minha mãe me 

                                            
3“Online Religião (online religion) se entende aquelas arquiteturas informativas que convidam o usuário 
a participar ativamente das práticas religiosas. Tais práticas podem variar de oração e meditação online, 
mapa astral online, conselho espiritual por chats, jogos de runas, leitura online de tarô, enfim, toda sorte 
de atividade que exige a intensa interação entre atores do campo religioso e circuitos informativos” 
(AGUIAR, 2010). 
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levava todo sábado às aulas de catecismo e, por seguinte, veio o ritual da primeira 

comunhão.  

Durante um bom tempo frequentava as missas dominicais, confessando e 

comungando como assim aprendi nas aulas de catecismo. Não me lembro o porquê 

do meu afastamento, mas desse tempo restou-me a fé. Daquele tempo ficou algumas 

práticas religiosas, o agradecer ao passar por uma igreja e rezar ao descansar à noite. 

Mesmo assim, hoje me vejo com um olhar, digamos diferenciado. Com os 

acontecimentos das relações do homem com o mundo, a minha fé veio a se tornar o 

meu blasée como forma de escapar de um mundo desigual e opressor. 

 Mas, com todo esse afastamento da religião, como ter como objeto de pesquisa 

a religião? Domingo, dia de ir à Missa para o cristão católico, ao esperar uma troca de 

plantão na Guarda Municipal de Campos, regime que trabalhava na época, vejo na 

televisão, em uma emissora, a Rede Globo, uma missa ao vivo em que num dado 

momento o sacerdote mostra um computador portátil (notebook) cuja tela está uma 

propaganda de um livro que foi escrito pelo mesmo.  

A divulgação do livro era feita em sua página: um site virtual na rede mundial 

de computadores. Até esse momento ainda não me havia despertado um 

estranhamento com aquela ação, pois vivemos na era da informação e da tecnologia 

e o mundo virtual faz parte do nosso cotidiano.  

Porém, ao final da missa, o Sacerdote novamente pegou o seu computador 

portátil e mostrou uma outra tela do seu site. Nela havia umas velas onde o mesmo 

falava: “entrem na minha página, acendam uma vela e façam um pedido. Há velas de 

três, cinco e sete dias...”. Após essa fala me veio o estranhamento: eu me perguntava 

e buscava no que aprendi no catecismo, na igreja e com a minha mãe, como isso seria 

possível. Seria visto pela igreja uma prática legítima? E o fiel? Ele participa dessa 

prática de acender uma vela virtual? Então me deparei que eu estava completamente 

mal informado sobre como a religião estava sendo tratada, utilizada e oferecida ao fiel 

na rede mundial de computadores. 

Imediatamente ao chegar em casa, me conectei à rede mundial de 

computadores e fiz uma pesquisa no Google, que para meu espanto, foi listando 

inúmeras páginas religiosas. Aproximadamente obtive 1.730.000 resultados para vela 

virtual como meio para oferecer a prática religiosa virtualmente. Esse foi meu caminho 

para que este estranhamento se tornasse o objeto dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – A RELIGIÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

 A religião avança juntamente com a humanidade. Através dela é capaz de se 

observar as mudanças que as diferentes sociedades passam com a sua 

transformação.  

Dentre as mudanças que a sociedade vem passando, destacamos a 

transformação tecnológica e de informação, onde a internet possibilitou novas 

maneiras de interagirmos através do ciberespaço em diferentes ciberculturas.  

A contemporaneidade, época onde hoje vivemos, é contextualizada por vários 

pensadores. Este termo varia com o pensamento dos teóricos: para BAUMAM (2001) 

“modernidade líquida”, GIDDENS (2002) “modernidade tardia”, LIPOVETSKY (2004) 

“hipermodernidade”, dentre outros termos como alta-modernidade e super-

modernidade. Todos encontram nos seus estudos, configurações semelhantes para 

as características do mundo contemporâneo. 

Concentraremos as configurações do nosso tempo no conceito de Zigmunt 

Bauman (2001) onde, para ele, nós vivemos em uma “modernidade líquida”: um 

mundo de incertezas, insegurança, do consumo, de relações frágeis, de perda de 

referências morais, de um pensamento pautado no imediatismo, na individualização e 

desapego. Um mundo onde: 

 

Os fluidos se movem facilmente. Eles 'fluem', 'escorrem', 'esvaem-se', 
'respingam', 'transbordam', 'vazam', 'inundam', 'borrifam', 'pingam', são 
'filtrados', 'destilados'; diferentemente dos sólidos, não são facilmente 
contidos - contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem 
ou inundam seu caminho... Associamos 'leveza' ou 'ausência de peso' 
à mobilidade e à inconstância: sabemos pela prática que quanto mais 
leves viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos 
(BAUMAN, 2001, p. 8). 
 

Então a sociedade passa a ser vista como: 

“líquido moderna” é uma sociedade em que as condições sobe as 
quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que 
aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das 
formas de agir. A liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se 
revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade 
líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer no seu 
curso por muito tempo. Numa sociedade líquido-moderna, as 
realizações individuais não podem solidificar-se em posse 
permanentes porquê, em um piscar de olhos, os ativos se transformam 
em passivos, e as capacidades em incapacidades. As condições de 
ação e as estratégias de reação envelhecem rapidamente e se tornam 
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obsoletas antes de os atores terem uma chance de aprendê-las 
efetivamente (BAUMAN, 2007, p.7) 

 

 Um mundo onde o real se encontra em crise e o virtual cada vez mais encontra 

espaço na vida do indivíduo instável, a religião e seus símbolos passaram a ter um 

sentido privado. Suas práticas passam a ter um entendimento particular ao indivíduo 

da contemporaneidade. A religião deixa de ter um espaço físico e fixo4. Ela passa a 

estar em todo lugar que o indivíduo quiser. Essa mobilidade e flexibilidade da imagem 

das coisas religiosas estão ligadas na capacidade de imaginação do indivíduo. “Uma 

vez que a religião foi definida como assunto privado, o indivíduo pode escolher como 

melhor lhe parecer um sortimento de significados últimos guiados somente pelas 

preferências determinadas por sua biografia social” (LUCKMANN, 1973, p. 109-110). 

 A religião passa a ter inúmeras configurações, grupos e sites no mundo virtual. 

Constitui uma estrutura que abarca todo o sentimento e cultura da 

contemporaneidade. Participa do aperfeiçoamento das formas tecnológicas e de uma 

produção cultural religiosa do culto: às práticas virtuais. A religião assim está inserida 

no pensamento e no discurso das formas de consumo de imagens e de uma 

espetacularização das formas de oferecimento dos seus serviços no mundo 

contemporâneo fazendo dela um “espetáculo”: 

O espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. A técnica 
espetacular não dissipou as nuvens religiosas em que os homens 
haviam colocado suas potencialidades, desligadas deles: ela apenas 
os ligou a uma base terrestre [...] O espetáculo é a realização técnica 
do exílio, do além, das potencialidades do homem (DEBORD, 1997, p. 
19). 
 

 Num mundo de exageros e de incertezas, a religião utiliza e é utilizada tentando 

se manter no pensamento naturalizado do indivíduo em consumir sua crença. Numa 

diáspora de redes religiosas pelo mundo, lança sua mensagem aos fiéis que estão 

conectados ao mundo virtual se adaptando a esse mundo preenchendo suas 

necessidades no campo religioso. “Uma nova igreja é criada, universal e virtual. Os 

templos são os próprios lares; os púlpitos são os aparelhos de televisão; o sinal da 

pertença ao grupo se expressa no consumo” (GOMES, 2004, p.5). A relação do 

indivíduo com a religião na contemporaneidade perpassa todas as formas e 

                                            
4 Importante destacar que a religião sempre se colocou como um fenômeno capaz de desafiar a noção 
de tempo e espaço. Quando me refiro ao fato da religião deixar de ter um espaço físico e fixo concentro 
na ideia de o fiel não necessitar se deslocar até a igreja. A ideia da instituição reaparece resignificada 
pelo campo virtual. 
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características desse mundo líquido. A naturalização desse mundo os faz exercer toda 

vontade de pertencer a tudo que é novo e oferecido nas disputas dos campos sociais, 

políticos, econômicos e culturais do mundo contemporâneo. Por tudo isso é de 

relevante importância, entender o que é a religião na vida social.  

 

  

1.1 O QUE É RELIGIÃO 

Em todas as sociedades a religião nos é apresentada como uma ação 

universal, porém “Não existe religião alguma que seja falsa. Todas elas 

respondem, de formas diferentes, a condições dadas da existência humana” 

(DURKHEIM, 2000, p.7). Isso nos leva a encontrar muitas variedades de crenças 

religiosas, dificultando uma definição ampla do que seja religião. 

Segundo o minidicionário contemporâneo da língua portuguesa (2011), religião 

é: “Crença na existência de forças ou entidades sobre-humanas responsáveis pela 

criação e ordenação do universo; Forma particular que essa crença assume a 

partir de cada uma das diversas doutrinas formuladas”. Para o Minidicionário da 

língua portuguesa Aurélio (1985): 

 

Um serviço ou culto a Deus, ou uma divindade qualquer expresso por 
meio de ritos, preces e observâncias do que se considera 
mandamento divino; um sentimento consciente de dependência ou 
submissão que liga a criatura humana ao Criador; veneração às coisas 
sagradas, devoção, fé, piedade. 
 

Para Giddens (2005, p.426), “Estudar a religião é um desafio que exige 

esforços especiais da imaginação sociológica”. Giddens (2005) explica que esse 

esforço se tem por causa que há uma imensa dificuldade em um consenso de um 

denominador comum entre suas pesquisas. Com isso, Giddens (2005, p.427) nos 

orienta a seguir primeiramente uma verificação no que não seria aceito em uma 

visão geral na definição de religião:  

 

Em primeiro lugar, a religião não deveria ser identificada com o 
monoteísmo (a crença em um único Deus) [...] Em segundo lugar, a 
religião não deveria ser identificada com preceitos morais que 
controlam o comportamento de seus fiéis – como os mandamentos 
que Moisés teria recebido de Deus [...] Em terceiro lugar, a religião não 
está necessariamente preocupada em explicar como o mundo acabou 
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se transformando no que é hoje  [...]Em quarto lugar, a religião não 
pode ser identificada com o sobrenatural, embora envolva 
intrinsecamente a crença em um universo que “ultrapassa o domínio 
dos sentidos”  [...] 

 

 Após esse primeiro passo para chegar a uma definição de religião o autor nos 

aponta as características que todas as religiões apresentam em comum. Nas palavras 

de Giddens (2005, p.427): 

 
As religiões envolvem um conjunto de símbolos que invocam 
sentimentos de reverência ou de temor, e estão ligadas a rituais ou 
cerimoniais (como os serviços religiosos) dos quais participa uma 
comunidade de fiéis. 

 

 Durkheim (2009) já havia verificado as características gerais que se encontram 

nas religiões. Ele nos encaminha para uma análise concreta dos sinais e fenômenos 

para identificar o que seria uma definição de religião. Tendo as religiões, valores e 

verdades, desiguais na visão do homem, usa a história para entender e explicar a 

religião. Entender de uma forma geral, pois a religião está em todas formas de 

sociedade, das mais primitivas as mais elevadas. Com isso, o método a ser usado por 

ele é estudar as religiões mais primitivas (as classificadas como as mais simples) para 

as mais complexas. Como defini-las? Durkheim (2009, p.4) diz: 

Coloquemo-nos, pois, diante dessa realidade. Deixando de lado toda 
concepção da religião em geral, consideremos as religiões em sua 
realidade concreta e procuraremos destacar o que elas podem ter em 
comum; pois a religião só pode ser definida em função das 
características que se encontram por toda parte onde houver religião. 
Introduziremos por tanto nessa comparação todos os sistemas 
religiosos que podemos conhecer, os do presente e os do passado, os 
mais simples e primitivos assim como os mais recentes e refinados, 
pois não temos nenhum direito e nenhum meio lógico de excluir uns 
para só reter os outros. 

 

 Partindo desses pressupostos, Durkheim analisa algumas definições de onde 

as religiões estão presentes, verificando como e quais os fenômenos são ou fazem 

parte do entendimento de religião tido por essas correntes. Ele encontra nessas 

direções, conceitos e definições que a religião tem como características, como o 

sobrenatural, a divindade, o sacrifício, o culto, as crenças e os ritos. Estes são 

entendidos e definidos como: 

 O sobrenatural: “Entende-se por isso toda ordem de coisas que ultrapassam o 

alcance de nosso entendimento; o sobrenatural é o mundo do mistério, do 



19 
 

incognoscível, do incompreensível” (DURKHEIM, 2009, p.5). Então diz Durkheim que: 

“A religião seria, portanto, uma espécie de especulação sobre tudo o que escapa à 

ciência e, de maneira mais geral, ao pensamento claro” (DURKHEIM, 2009, p.5). A 

divindade (ou seres espirituais): “Por seres espirituais, devemos entender, sujeitos 

conscientes, dotados de poderes superiores aos que possui o comum dos homens; 

essa qualificação convém, portanto, às almas dos mortos, aos demônios, tanto às 

divindades propriamente ditas” (DURKHEIM, 2009, p.11 e 12).  

Assim, compreende-se por religião a “determinação da vida humana pelo 

sentimento de um vínculo que une o espírito humano ao espírito misterioso no qual 

reconhece a dominação sobre o mundo e sobre si mesmo, e ao qual ele quer sentir-

se unido” (DURKHEIM, 2009, p.11). Por sua vez, o sacrifício exerce uma influência 

direta sobre os fenômenos celestes; ele é onipresente por si mesmo e sem nenhuma 

influência divina [...] O sacrifício é de tal forma o princípio por excelência, que a ele é 

relacionada não somente a origem dos homens, mas também a dos “deuses” 

(DURKHEIM, 2009, p.17).  

 Para Durkheim, a religião está bipartida entre o sagrado e o profano, mundos 

separados e hostis, rivais na concepção do entendimento humano.  Ao identifica os 

fenômenos religiosos em crenças (pensamentos) e ritos (movimentos) Durkheim 

(2009, p.19) aponta: 

Os fenômenos religiosos classificam-se naturalmente em duas 
categorias fundamentais: as crenças e os ritos. As primeiras são 
estados da opinião, consistem em representações; os segundos são 
modos de ação determinados. Entre esses dois tipos de fatos há 
exatamente a diferença que separa o pensamento do movimento. 

 

 Podemos deduzir que na vida concreta do fiel, a ele, só é permitido conviver 

em um desses mundos: ou o sagrado ou o profano. Essa divisão entre o sagrado e o 

profano e dos fenômenos religiosos é para Durkheim (2009, p.24) primordial para o 

entendimento das características de uma definição religiosa: 

 

Mas o característico do fenômeno religioso é que ele supõe sempre 
uma divisão bipartida do universo conhecido e conhecível em dois 
gêneros que compreendem tudo o que existe, mas que excluem 
radicalmente: As coisas sagradas são aquelas que as proibições 
protegem e isolam; as coisas profanas, aquelas a que se aplicam 
essas proibições e que devem permanecer à distância das primeiras. 
As crenças religiosas são representações que exprimem a natureza 
das coisas sagradas e as relações que elas mantém; seja entre si, seja 
com as coisas profanas. Enfim, os ritos são regras de conduta que 
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prescrevem como o homem deve comportar-se com as coisas 
sagradas. 

 

Assim Durkheim define a religião como “... um sistema mais ou menos 

complexo de mitos, de dogmas, de ritos, de cerimônias” (DURKHEIM, 2009, p.18) 

onde o culto ocorre. Segundo o autor: “Em todo culto há práticas que atuam por si 

mesmas, por uma virtude que lhes é própria e sem que nenhum deus se intercale 

entre o indivíduo que executa o rito e o objetivo buscado” (DURKHEIM, 2099, p.17). 

Entendendo assim que “... a religião vai além da ideia de deuses ou de espíritos, logo 

não pode se definir exclusivamente em função desta última” (DURKHEIM, 2009, p.18). 

 A religião está presente em todas as sociedade e culturas. Tendo um 

importante papel na vida do homem na história do mundo. Se apresentando como um 

fenômeno social revela o seu simbolismo para construir vínculo ao mundo 

sobrenatural. Porém esse simbolismo (presente nas manifestações populares) se 

transporta para o mundo real, lhe trazendo os valores neles contidos. Como vimos a 

religião é capaz de trazer e causar mudanças na sociedade (WEBER, 1992); ela é 

capaz também de trazer um sustento na solidariedade social (DURKHEIM, 2009); 

sofre influências da Cultura, e também irá influencia-la (MARX, 1999). Podemos dizer 

então que a religião é uma importante instituição social na vida social do indivíduo. 

 

1.2  O Sagrado 

Nesse mundo líquido, dominado pela tecnologia e conectado com o virtual a 

religião e suas práticas são um recente fenômeno a ser estudado dentro da rede 

mundial de computadores.  

Durkheim entende que as religiões têm uma função coesiva dentro das 

sociedades. A religião também é um fato social. É um elemento de coerção interna 

aos indivíduos que não pode ser transformado pela vontade individual. Como tal, a 

religião também promove uma solidariedade, que é a força de atração que promove 

relações entre indivíduos, força geradora de organização social. Em seus estudos, 

analisa os objetos seguindo a concepção dos menos complexos para os mais 

complexos. Em suas análises a sua preocupação em relação a religião também se 

encontra na diferença entre o sagrado (crenças – pensamentos e ritos – movimento) 

e o profano: 
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O sagrado e o profano foram sempre e por toda a  parte  concebidos 
pelo  espírito  humano  como gêneros separados,  como  dois  mundos 
entre  os  quais nada  há  em comum (…) Como a noção de sagrado 
está, no pensamento dos homens, sempre e  por  toda  a  parte  
separada  da  noção  do  profano  (…)  Mas o característico do 
fenômeno religioso é que ele pressupõe sempre uma divisão bipartida 
do universo conhecido e conhecível em dois gêneros que 
compreendem tudo o que existe, mas que se excluem radicalmente.  
As coisas sagradas são aquelas que as proibições protegem e isolam; 
as coisas profanas, aquelas a que se aplicam essas proibições e que 
devem permanecer à distância das primeiras (Durkheim, 2009, p. 22-
24). 

 

Para Durkheim, a oposição entre o sagrado e o profano percorre em sistema de 

representações coletivas: 

Os indivíduos que compões essa coletividade sentem-se ligados uns 
aos outros pelo simples fato de terem uma fé em comum. Uma 
sociedade cujos membros estão unidos por se representarem da 
mesma maneira o mundo sagrado e por traduzirem essa 
representação comum em práticas idênticas, é isso a que chamamos 
uma igreja (...) é a igreja da qual ele é membro que ensina ao indivíduo 
o que são esses deuses pessoais, qual é seu papel, de que maneira 
deve entrar em contato com eles; de que maneira deve honrá-los. 
(DURKHEIM, 2009, p.30-31). 
 

 A tecnologia hoje influi nos modos e nas relações de como nós lidamos com as 

coisas. O modo de como estamos vendo o mundo mudou graças aos aparatos 

tecnológicos. O mundo virtual está em crescimento e é utilizado pelas religiões para 

fins religiosos. O indivíduo também está conectado ao mundo virtual, possuindo uma 

identidade dentro da rede. A religião encontra esse indivíduo e oferece seus serviços 

religiosos, criando novos recursos para ensinar as práticas e ações religiosas em seus 

próprios sistemas de crenças no mundo contemporâneo. Ao reconhecer esses 

serviços, o indivíduo-fiel as internaliza, as reconhecem e as tornam coisas sagradas. 

Vindas de um espaço virtual, elas se posicionam agora como sagradas.  O indivíduo 

desse mundo contemporâneo tecnológico possui uma autonomia para constituir seu 

próprio entendimento do que ele vê como sistemas sagrados e religiosos: 

 

Em termos da Religião, R. Otto (1932), E. Durkheim (1979), M. Eliade 
(1965), os fenomenólogos e até Leonardo Boff (1975) nos ensinam 
que qualquer objeto ou parte da realidade pode ser potencialmente 
sacralizado. Tudo pode ser revestido, inserido, incluído na esfera da 
significação e do sentido. O sagrado (aquilo que foi apartado do 
profano) é justamente a concretização exponencial e a garantia de um 
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ordenamento e de uma significabilidade potenciais de toda a realidade 
(MOREIRA, 2008, p.79). 

 

 Observamos então que a relação do fiel com os sites religiosos tende a 

configurar em uma relação sagrada, um ambiente que lhe dá a sensação de ser 

diferente dos espaços frequentados por ele no seu dia a dia. O sagrado está, pois no 

mundo contemporâneo e virtual, sendo experimentado pelo fiel na rede mundial de 

computadores. 

A Sacralidade digital, portanto, é a ideia que o advento das novas 
tecnologias na contemporaneidade inaugura uma relação digital com 
o sagrado, afinal, defende-se, fundamentalmente, que há entre o 
homem e o sagrado uma relação comunicativa, que determinará o tipo 
de experiência que se terá com o sagrado. Portando, à medida que o 
suporte comunicativo dessa relação se transforma, se percebe uma 
mudança também no modo de experimentar o sagrado (AGUIAR, 
2010, p. 17). 

 

 O indivíduo contemporâneo parece encontrar no mundo virtual abrigo para a 

sua religiosidade, essa atração com o meio tecnológico o leva a procurar sites para 

exercer a sua religiosidade. Veremos a seguir, o que faz o indivíduo a procurar e a 

determinar qual site o seduz para exercer as suas práticas religiosas. 

 

1.3  O Fiel e a ação religiosa 

Se a religião está voltada a ação dos indivíduos nas sociedades, cabe neste 

ponto, utilizarmos a premissa weberiana sobre ação social.  

Max Weber (1999) estudou a religião onde considera que está dá sentido à vida 

dos indivíduos em uma sociedade. Em sua sociologia compreensiva, tem como objeto 

o significado da ação social, como nós orientamos a ação que está inserida dentro de 

uma Cultura, compreender qual o sentido que orienta a ação. Weber busca 

compreender em sua obra a racionalização do mundo ocidental. Analisar no 

capitalismo a característica do mundo ocidental, que tem como ponto de partida, a 

separação da economia doméstica e a criação de uma contabilidade racional.  

Segundo Weber (1992), na Alemanha, os filhos de católicos e de protestantes 

tinham segmentos diferentes entre suas carreiras profissionais: os primeiros seguiam 

carreiras profissionais humanistas, enquanto os segundos, carreiras técnicas (mais 

representados na indústria; dirigentes de empresas; técnicos de nível superior). 



23 
 

Identifica no ramo do protestantismo (calvinismo, metodismo, etc.), que por causa da 

fé, foram desenvolvidas importantes contribuições na formação e no espírito da 

economia ocidental moderna. Ganhar dinheiro na economia moderna, feito 

legalmente, tornou-se o resultado de virtude e eficiência em uma vocação ética:  

Repete-se aqui, o que e em toda parte é o resultado de um tal 
processo de racionalização: aqueles que não fizeram o mesmo, têm 
que sair do negócio (...) Tais pessoas, dominadas pelo espírito do 
capitalismo tendem hoje a ser indiferente, se não hostis para com a 
Igreja. A ideia do piedoso aborrecimento do paraíso exerce pouca 
atuação sobre a natureza ativa (...) Também o sistema capitalista 
necessita desta devoção à “vocação” para ganhar dinheiro, pois ela 
configura uma atitude para com os bens materiais que está tão 
intimamente adaptada a este sistema, tão intimamente ligada às 
condições de sobrevivência econômica na luta pela existência, que 
hoje não pode haver mais dúvida alguma sobre a conexão necessária 
entre esta maneira crematística de vida e qualquer Weltanschauung 
isolada (WEBER, 1992, p. 44-47). 
 

Em seus estudos, Weber (1992) se concentra na relação da religião com as 

mudanças sociais, que tem no indivíduo, que busca um sentido para a sua existência, 

tendo esse sentido à religião, trazendo mudanças no cotidiano desse indivíduo. Assim, 

a religião causa mudanças sociais na estrutura de uma sociedade. 

Weber (1999) faz um estudo sistemático dos três tipos de dominação legítima 

e da Ação social. O primeiro são formas através das quais os indivíduos acatam 

mandatos sociais com algum nível de concordância. São: dominação legal, 

dominação tradicional e dominação carismática.  

Para o nosso estudo tomaremos a dominação carismática, que é quando o fiel 

é ligado por razões emotivas à comunidade religiosa em torno de um líder visionário, 

capaz de formular o que é certo e o que é errado, ou seja, verdades (legitimação). 

Muitos dos fieis acessam páginas religiosas por se identificarem com a imagem 

carismática, por exemplo, do Padre Marcelo Rossi e do Padre Reginaldo Manzotti. 

Weber também fala da ação quando essa tem seu sentido visado ao 

comportamento do outro e vice-versa num mesmo sentido da ação. Determinada por 

modo racional referente a fins; de modo racional referente a valores; de modo afetivo; 

de modo tradicional.  

Nestes estudos tomaremos, além da dominação carismática, a ação social de 

modo racional referente a valores, estes podem ser, pela crença no valor (ético, 

estético, religioso); absoluto, inerente a determinado comportamento, independente 

do resultado. Neste sentido o fiel acessa os sites por acreditar em alguma crença de 
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valor religioso. Weber nos diz que seria impossível viver no mundo moderno e 

racionalizado sem crenças. 

 

1.4  A Tecnologia 

Nesse mundo fluido somos indivíduos quase totalmente dominados pela 

praticidade das ferramentas tecnológicas. As máquinas já nos dominam desde a 

Revolução Industrial5. A tecnologia, ao que tudo indica, veio para ser parte da vida, 

parte de toda e qualquer ação humana. Para entendermos os seus efeitos nessa 

interação com as nossas vidas, buscaremos no pensamento e trabalhos do filósofo 

Pierre Levy (1996), que defende o uso da tecnologia em toda área do conhecimento 

humano, a sua dimensão no cotidiano da vida social.  

Compartilhando o valor dado a tecnologia, o sociólogo Manuel Castells (2007), diz 

que a tecnologia já penetrou na vida social, “É claro que a tecnologia não determina a 

sociedade (...) a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou 

representada sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 2007, p.43). Uma das 

ferramentas que nos conectar com o virtual é o computador, Levy (1996) expõe a sua 

importância para a nossa sociedade onde: 

Considerar o computador apenas como um instrumento a mais para 
produzir textos, sons ou imagens sobre suporte fixo (papel, película, 
fita magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente 
cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros ligados à 
interatividade. O computador é, portanto, antes de tudo um operador 
de potencialização da informação (LÉVY, 1996, p. 41). 

 

 A tecnologia se tornou um marco na contemporaneidade, a sua importância 

nas relações sociais e nos vários cenários da vida cotidiana, é percebida 

concretamente com os aparelhos tecnológicos que nos são dados a consumir no 

processo de produção capitalista. A tecnologia é consumida pelo mundo globalizado 

e demonstra que o homem a domina no plano social. Hoje a tecnologia é peça 

fundamental para o avanço e para a relação social no cotidiano das pessoas, “as 

novas tecnologias tornam-se vetores de novas formas de agregação social” (LEMOS, 

2002, p. 18). Outrossim, nos tornamos dependentes de suas técnicas, naturalizando 

                                            
5 A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças na Europa, iniciando na Inglaterra nos séculos 
XVIII e XIX. A principal característica da revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo 
assalariado e com a utilização das máquinas movidas a carvão. 
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sua utilização sistemática nas práticas cotidianas com relação aos aparelhos por ela 

produzidos nas diversas ações do dia a dia. Como descreve Felinto (2005, p.7): 

 

Vivemos numa cultura tecnológica. Telefones, televisores, câmeras 
digitais, aparelhos de fax e computadores fazem parte do vasto 
repertório de objetos tecnológicos com os quais lidamos 
cotidianamente. Eles se tornaram tão corriqueiros que muitas vezes 
nem nos damos conta de sua importância em nossa vida. Porém, nos 
momentos que eles aparecem se voltar contra nós – na pane do 
computador, na má recepção do celular – sentimos o quão 
dependentes nos tornamos dessas tecnologias. E por vezes, 
tendemos em enxerga-los como seres vivos, dotados de vontade 
própria e inteligência. 

 

 A tecnologia está entre nós desde o período paleolítico, em que o homem 

desenvolveu técnicas para sua sobrevivência, como o uso de madeira e pedra para 

obter o fogo. Assim, a tecnologia nos acompanha na história das relações do homem 

com o mundo, e hoje é objeto dessa relação homem/ciência exercendo importante 

papel nas transformações das sociedades contemporâneas. Assim, a tecnologia, o 

homem e a ciência, são: 

 

Construções sociais complexas, forças intelectuais e materiais do 
processo de produção e reprodução social. Como processo social, 
participam e condicionam as mediações sociais, porém não 
determinam por si só a realidade, não são autônomas, nem neutras e 
nem somente experimentos, técnicas, artefatos ou máquinas; 
constituem-se na interação ação-reflexão-ação de práticas, saberes e 
conhecimentos: são, portanto, trabalho, relações sociais objetivadas 
(LIMA FILHO e QUELUZ, 2005, p. 20). 

 

 Das máquinas de tecido até a mais avançada máquina hoje, a tecnologia está 

cada vez mais adaptada a vida contemporânea. Os indivíduos que vivem no mundo 

globalizado buscam as novas formas de interação que a tecnologia possibilitou, 

mudando a visão das coisas do mundo: 

 

[...] tecnologia chega para redefinir, de maneira irresistível, o que 
entendemos por religião, arte, família, política, história, verdade, 
privacidade e inteligência, de forma que as novas definições estejam 
de acordo com os requisitos do mundo pensante tecnológico 
(POSTMAN, 1994). 

 

 A tecnologia nos trouxe possibilidades e mudanças em nossas vidas tão 

rapidamente e intensamente que podemos pensá-la como uma espécie de DNA do 
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mundo globalizado. Ela faz parte hoje de tudo que conhecemos e o que ainda irá por 

vir. Como os visionários da ficção científica nos mostram em seus livros, filmes e 

seriados, estamos num início, e que início, sendo bombardeados por informações em 

todos os setores da sociedade. Parece que a visão de um mundo paralelo agora se 

tornou visível para este mundo. 

 

1.4.1 O VIRTUAL, O CIBERESPAÇO E A CIBERCULTURA 

A grande tarefa dos projetos de inclusão digital é disponibilizar o acesso a toda 

a população das tecnologias de informação e comunicação6. Nessa tarefa os 

principais alvos são as populações de baixa renda, onde ainda há uma porcentagem 

considerável de pessoas sem a possibilidade de obter esses serviços. Essa tentativa 

de tornar o acesso democrático, a uma sociedade, onde a desigualdade alcança um 

alto nível de distinção para a aquisição de bens por parte do indivíduo, a inclusão 

desse indivíduo pelo poder econômico, cultural e burocrático, é uma das principais 

metas do governo. Mas se a inclusão nos dá esse sentimento de pertencimento, em 

um outro momento fornece a manutenção do consumo. Sendo assim, o acesso aos 

meios de informação e comunicação é o primeiro momento para os indivíduos 

praticarem a sua fé no ciberespaço. 

É através do computador e outras ferramentas que nos possibilita entrar em 

Um mundo virtual - considerado como um conjunto de códigos digitais – é um 
potencial de imagens, enquanto uma determinada cena, durante uma 
imersão no mundo virtual, atualiza esse potencial em um contexto particular 
de uso (LÉVY, 1999, p.49). 

 

 Esse mundo virtual está a mudar as relações sociais e a forma de inclusão no 

seio da sociedade. Olhar este, que hoje, se confunde o real com o virtual. O homem 

faz uma leitura do mundo ou uma releitura do real, do cotidiano que vivemos. “A 

virtualização é um dos principais vetores da criação da realidade” (LEVY, 1999, p.18). 

Dessa linguagem cabe toda forma de representação política, social, econômica, 

cultural e institucional com o aparato tecnológico. “A partir da linguagem, nós, 

humanos, passamos a habitar um espaço virtual” (LEVY, 1999, 71). Para Levy o 

principal integrador social de mediações se encontra no ciberespaço, “ (...) espaço de 

                                            
6 Acessar o site do IBGE. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet/ ; 
http://www.ibge.gov.br/home/xml/suplemento_pnad.shtm  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet/
http://www.ibge.gov.br/home/xml/suplemento_pnad.shtm
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comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e da memória dos 

computadores: 

 

 [...] Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 
eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de rede herizianas e telefônicas 
clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de 
fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na codificação 
digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com 
precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, 
virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do 
ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e 
interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de gravação, 
de comunicação e de simulação. A perspectiva da digitalização geral 
das informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal 
de comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do 
próximo século (LEVY, 1999, p.92-93). 

 

Sendo assim, “O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LEVY, 

1999, p.17). 

É o lugar onde se localizam os endereços eletrônicos. Castells nos fala desse 

sistema de comunicação digital: 

um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital tanto está promovendo a integração global de 
produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura 
como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 
indivíduos (CASTELLS, 2007, p.40). 

 

 Para Levy o ciberespaço é o espaço, ambiente que é constituído de uma 

relação do homem com a máquina, lugar onde se dá a comunicação de imagens e 

linguagens. Lugar de espaço desterritorializante, espaço infinito e indefinido. 

 Willian Gibson foi o primeiro a usar o termo ciberespaço na sua obra literária 

“Neuromancer” em 1984. Ele descreveu o ciberespaço como: 

 

Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de 
operadores autorizados, em todas as nações, por crianças 
aprendendo altos conceitos matemáticos...Uma representação gráfica 
de dados abstraídos dos bancos de dados de todos os computadores 
do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz 
abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e constelações 
infindáveis de dados. Como marés de luzes da cidade (GIBSON, 2003, 
p.67). 
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 Essa descrição foi comentada por Levy na sua obra “A inteligência coletiva: por 

uma antropologia do ciberespaço”: 

 

O universo das redes digitais como um lugar de encontros e de 
aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e 
cultural. Atualmente existe no mundo uma profusão de correntes 
literárias, musicais, artísticas, incluindo políticas, denominada 
cibercultura. O ciberespaço designa menos os suportes de informação 
do que os modos originais de criação, de navegação no conhecimento 
e de relação social por eles propiciados (LEVY, 2004, p.71). 

 

 O ciberespaço é um lugar de informação. Um sistema de redes ligando todos 

os computadores conectados no mundo virtual. Um ambiente que proporciona o 

conhecimento, mas também o consumo, o mercado tecnológico, as relações políticas, 

a indústria cultural, as relações do homem com o mundo globalizado. Um lugar de 

Cultura, um lugar da cultura digital ou cibercultura. 

 No mundo contemporâneo, as relações sociais intermediadas pelo mundo 

tecnológico da informação e comunicação, que estão a influenciar a vida das pessoas 

em relação ao modo de ver o mundo e de interpretá-lo, que marca mudanças nos 

hábitos e costumes, denomina-se cibercultura. Nas palavras de Pierre Levy, a 

cibercultura é o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atividades, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o desenvolvimento do ciberespaço” (LEVY, 2000, p. 17). Para André Lemos:  

 

cibercultura é a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias 
digitais [...] O termo está recheado de sentidos mas podemos 
compreender a cibercultura como a forma sociocultural que emerge da 
relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias 
de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das 
telecomunicações com a informática na década de 70 (LEMOS, 2003). 

 

Podemos pensar a cibercultura como a relação das ferramentas tecnológicas 

com a Cultura, uma interpretação social de coisas ditas tradicionais reais para uma 

nova interpretação social virtual: 

Assim podemos, por exemplo, entender que o consenso social acerca 
do que é correio eletrônico (e-mail) está dentro dos limites de 
significações de “eletrônico” e “correio” (electronic e mail), sobre ao 
quais já havia um consenso social. O mesmo ocorre com ciberespaço 
(cybernetics space) ou ciborgue (cybernetics organismo). São 
exemplos onde os termos que sintetizam o discurso técnico-científico 
(“e” de eletronic ou “cyber” de cybernetics) adquirem novas 
conotações e engendram significados inéditos na sua conjunção com 
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antigos significantes (mail, space, organismo), projetando o sistema 
antigo de interpretação da realidade sob novas formas, dentro das 
dadas possibilidades históricas e culturais de significação. O que 
comumente tem se chamado de “cibercultura” é uma resposta positiva 
da cultura na criação de uma “nova ordem do real” frente aos novos 
contextos práticos que desafiam as categorias tradicionais de 
interpretação da realidade (KIM, 2004, p. 207). 

 

 Se essas novas interpretações levam com elas as representações tradicionais 

que se revelam ao novo olhar no mundo digital, essa nova interpretação dos 

significados tradicionais tem como base ainda a interpretação dita tradicional. E 

“acreditando como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como essas teias” (GEERTZ, 

1989, p.15). Podemos entender a cibercultura como uma interpretação de 

significados. 
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CAPÍTULO 2 – A VIRTUALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS RELIGIOSAS 

 Os fiéis estão interagindo no mundo virtual exercendo suas crenças pelas 

inúmeras páginas religiosas iniciando uma transformação das práticas religiosas ditas 

tradicionais para o mundo tecnológico e globalizado. 

Nessa nova Era virtual da religiosidade, a fé daquele que crê ou deseja pedir 

algo ao santo pode ser exercida na sua própria casa, a sua própria igreja doméstica. 

Ali o fiel pratica a sua religião através do computador, se conectando ao mundo 

sagrado a qualquer hora que ele desejar, individualmente ou ainda com a sua família. 

 A religião no mundo virtual oferece ao fiel um cenário de bens simbólicos 

religiosos, serviços que possibilitam o fiel a um mercado de consumo que caracteriza 

o mundo contemporâneo. As práticas religiosas tradicionais estão servindo de base 

para a formação e transformação das relações sociais no campo virtual, possibilitando 

serem estudadas e reaproveitadas através da ressignificação dos valores simbólicos 

que delas possam se encaixar nessas novas práticas exercidas no mundo virtual. 

 A princípio, após observar alguns sites de diferentes religiões ao longo da 

pesquisa7, que tinham uma variedade de práticas de dogmas diferentes, como jogar 

búzios, desfazer trabalhos malignos, jogar cartas, acender vela, trabalhos e 

despachos, consumo dos produtos ofertados, e que assim, nos levaríamos a uma 

pesquisa mais longa e sistematicamente bem mais abrangente, pois teríamos de 

comparar e dissociar dogmas, simbologias, fiéis, de religiões diferentes em um espaço 

de milhares de sites, e provavelmente teríamos que trabalhar com um site de cada 

religião e descreve-los, fiquei reticente em continuar a pesquisa com tanta variedade 

de religiões em tão pouco tempo para uma pesquisa que nos traria um resultado 

                                            
7http://www.paieterno.com.br/site/oracao/velas-da-fe/  
http://www.velavirtual.com.br/asc/index.asp; 
http://www.nhachica.org.br/servicos-a-fe-acenda-uma-vela-virtual.php; 
http://www.santoexpeditosantuario.com.br/Site.Novo/inc.php?Page=Velavirtual; 
http://www.santuariofreigalvao.com/servicos/vela-virtual.html; 
http://santuariodefatima.org.br/velavirtual; 
http://spacoespiritadauniaodivina.blogspot.com.br/2012/07/vela-virtual-faca-sua-oracao-que-
alguem.html; 
http://centropaijoaodeangola.com.br/altar/index.php; 
http://casadaestrelaguia.blogspot.com.br/2013/03/capelas-virtuais-acenda-uma-vela-virtual.html; 
http://umbandadepretovelho.blogspot.com.br/2011/03/passe-espirita-e-passe-umbandista.html  
http://www.institutoandreluiz.org/passe_virtual.html 
http://macumbaonline.com/  
 
 

http://www.paieterno.com.br/site/oracao/velas-da-fe/
http://www.velavirtual.com.br/asc/index.asp
http://www.nhachica.org.br/servicos-a-fe-acenda-uma-vela-virtual.php
http://www.santoexpeditosantuario.com.br/Site.Novo/inc.php?Page=Velavirtual
http://www.santuariofreigalvao.com/servicos/vela-virtual.html
http://santuariodefatima.org.br/velavirtual
http://spacoespiritadauniaodivina.blogspot.com.br/2012/07/vela-virtual-faca-sua-oracao-que-alguem.html
http://spacoespiritadauniaodivina.blogspot.com.br/2012/07/vela-virtual-faca-sua-oracao-que-alguem.html
http://centropaijoaodeangola.com.br/altar/index.php
http://casadaestrelaguia.blogspot.com.br/2013/03/capelas-virtuais-acenda-uma-vela-virtual.html
http://umbandadepretovelho.blogspot.com.br/2011/03/passe-espirita-e-passe-umbandista.html
http://www.institutoandreluiz.org/passe_virtual.html
http://macumbaonline.com/
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satisfatório. Mas porque a religião católica e não outra para este trabalho? Optei pela 

religião católica, em primeiro por ter sido nela o meu estranhamento sobre o tema; em 

segundo pelo sacerdote que estava a mostrar e convidar o seu fiel a essas práticas 

religiosas no ciberespaço.   

Podemos partir de uma premissa: Não há religião no ciberespaço se não existir 

sites religiosos. Nesses sites religiosos, no nosso caso sites católicos, são oferecidas 

informações de cunho informativo, comercial e de práticas religiosas. Na parte 

informativa, o fiel fica informado sobre o endereço de Paróquias e de redes sociais, 

agendas de sacerdotes, calendários de festividades e datas comemorativas, artigos 

religiosos e galeria de fotos. Na parte comercial, são oferecidos serviços e produtos 

pagos e gratuitos como orientação espiritual, livros e revistas, medalhas, terços, 

cartões, agendas personalizadas, assistir tv e escutar a rádio, ajuda financeira para 

entidades religiosas ou para a manutenção do próprio site, links para outros mercados 

não religiosos visando o consumo e informações sobre os patrocinadores. Na parte 

das práticas religiosas, são oferecidos bens simbólicos como a leitura da bíblia virtual, 

rezar o terço virtual, novena virtual, vela virtual e pedidos de oração. 

 Como descrito, o trabalho empírico dessa pesquisa consiste na análise 

comparativa de dois sites católicos: o site do Padre Reginaldo Manzotti e o site do 

Padre Marcelo Rossi. A escolha por dois padres é justificada dentro do atual contexto 

histórico em que estes são atualmente Sacerdotes que exercem um destaque na 

divulgação, no consumo e na evangelização da igreja católica em vários setores dos 

meios de comunicação, dentre estes, o ciberespaço.  

No site8 do Padre Reginaldo Manzotti9 (www.padrereginaldomanzotti.org.br) o 

acesso a informações está disposto por um menu onde se encontra a divisão por dez 

                                            
8 Ver figura 1 no anexo. 
9 Nasceu na cidade do Paraíso do Norte/PR, em 25 de abril de 1969.É um padre católico e cantor 
conhecido também como "O Padre que reúne multidões". Foi ordenado sacerdote aos 25 anos e 
atualmente é pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba - PR. Coordena a 
associação Evangelizar é Preciso, com milhares de membros em todo o país. Pelo seu dom de levar a 
palavra divina através da música e dos meios de comunicação, Padre Reginaldo é solicitado por 
arquidioceses e comunidades do Brasil inteiro para participar de movimentos de evangelização, 
inclusive não católicos; é relevante destacar que em todos os seus eventos não há custo algum para 
participar; o padre pede apenas a colaboração de todos para que tragam 1 Kg de alimento 
não perecível para doar aos necessitados. Em Outubro de 2011, no IV Evangelizar de Fortaleza, mais 
de um milhão e quatrocentos mil fiéis estiveram presentes. Seu site oficial: 
www.padrereginaldomanzotti.org.br, recebe quase um milhão de acessos por mês. Fonte: 
https://www.facebook.com/padrereginaldomanzotti/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=pag
e_info  
 
 

http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/
https://www.facebook.com/padrereginaldomanzotti/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
https://www.facebook.com/padrereginaldomanzotti/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
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itens. “início” (visão geral do site), “testemunhos” (publicação de testemunhos e 

agradecimentos de graças alcançadas), “agenda e fotos” (agenda, próximos eventos, 

caravanas agendadas, galeria de fotos e agendamentos), “santuário” (novena virtual, 

vela virtual, oração e conforto e pedido de oração), “associação” (sala de imprensa), 

“rádio” (rádio evangelizar), “Tv” (Tv evangelizar), “loja virtual” (artigos religiosos, CDs 

e DVDs, espaço criança, infantil, kits, livraria e papelaria, mini livro, presentes e 

vestuário), “revendedores” (não está funcionando) e “associa-se!” (formulário para 

associar-se a obra Evangelizar é preciso). 

 No site10 do Padre Marcelo Rossi11 (www.padremarcelorossi.com.br) o acesso 

a informações possui um menu com cinco opções. “Santuário” (missas, caravanas, 

paróquias, fotos obra, vídeos obra, bispos e Padre Marcelo), “multimídia” (web rádio, 

web TV, músicas, fotos, revista digital e cartão virtual), “religiosidade” (liturgia diária, 

Santo do dia, mosteiro da palavra, formação católica), “orações” (terços virtuais, 

pedido de oração, orações diversas e vela virtual), “entretenimento” (quebra-cabeças, 

palavras cruzadas, caça palavras e colorir) e “contato” (contato e localização, e 

assessoria de imprensa). 

 Observamos que os sites possuem alguns conteúdos disponíveis em seus 

menus que oferecem as mesmas informações, sejam informativas, comerciais e de 

práticas religiosas. Buscam no fiel uma relação com seus processos de comunicação 

entre estes fiéis com o site. Oferecem também uma comodidade e tempo disponível 

ao oferecerem a qualquer hora o acesso aos bens simbólicos religiosos. 

                                            
10 Ver figura 3 no anexo. 
11 Nasceu na cidade de São Paulo em 20 de maio de 1967, conhecido como Padre Marcelo Rossi é 
um sacerdote católico. É também um cantor e escritor de grande sucesso de público Conhecido por 
sua atuação midiática na divulgação da fé católica, padre Marcelo Rossi tornou-se nacionalmente 
conhecido pela divulgação pela música religiosa das práticas do movimento de Renovação Carismática 
Católica (RCC). Nascido em uma família católica de classe média, ele foi criado no bairro paulistano 
de Santana juntamente com as irmãs Monica e Marta.  Aos 16 anos decidiu não frequentar mais a 
Igreja, e aos 22 anos formou-se em Educação Física pela Universidade de São Paulo (USP). Marcelo 
começou a participar das atividades paroquianas e, um ano depois, inspirado em uma minissérie sobre 
a vida do Papa João Paulo II, decidiu dedicar-se ao sacerdócio. Fez duas faculdades Filosofia, pela 
Universidade Nossa Senhora Assunção e Teologia pela Faculdade Salesiana de Lorena No dia 1° de 
dezembro de 1994, ele foi ordenado padre. Como sacerdote, tornou-se um fenômeno de mídia e 
cultura de massas no fim dos anos 90. É o maior fenômeno artístico cristão da América Latina com 
mais de 11 milhões de CDs vendidos ao longo de sua carreira. O padre Marcelo Rossi ficou muito 
conhecido pela forma como adota danças e coreografias típicas do movimento Renovação Carismática 
Católica (RCC) e pela publicidade dos trabalhos (CDs, DVDs, cinema e televisão). Cantando, dançando 
e fazendo coreografias em missas lotadas e programas de TV, o padre Marcelo Rossi se propõe a levar 
às pessoas a mensagem de Cristo e os ensinamentos da Igreja de uma maneira original, moderna e 
leve. Ele já gravou vários discos desde 1998, aparece em programas de TV com certa regularidade, 
possui um programa de rádio com mais de 100.000 espectadores em todo o país e suas missas a céu 
aberto atraem milhares de fiéis. Fonte: http://www.padremarcelorossi.com.br/PerfilPadreMarcelo.php  

http://www.padremarcelorossi.com.br/
http://www.padremarcelorossi.com.br/PerfilPadreMarcelo.php
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2.1  O SANTUÁRIO VIRTUAL 

2.2 - A VELA VIRTUAL 

Na religião católica, tradicionalmente acende-se uma vela ou vária velas que 

simbolicamente é a luz que representa Cristo no Catolicismo, nas Igrejas, nas 

Capelas, celebrações religiosas, em frente a quadros e imagens de Santos ou ainda 

“em locais de estabelecimentos como hospital, prisão, colégio, residência particular, 

etc. para agradecer por um pedido atendido e iluminar os caminhos do fiel” (REEBER, 

2002, p. 64). Este pedido é feito a um Ser divino em que o fiel é devoto. Hoje já 

encontramos nas Igrejas o “Velário eletrônico”, o acionamento para acender a vela é 

pela inserção na “máquina” de moedas: quanto maior o valor, maior é o tempo de 

duração das velas. 

A “vela virtual”, nome dado nos sites religiosos, agora está à disposição do fiel 

a qualquer hora para ser acesa para solicitar ou agradecer o seu pedido. A vela 

geralmente é encontrada na Capela virtual ou no santuário que estabelece a relação 

com o sagrado e com a crença do fiel num sistema simbólico público. 

Diferentemente da prática tradicional de acender uma vela em que o fiel compra 

a vela e colocar fogo em seu pavio, na vela virtual o acender da vela é feita acessando 

a página do site e preenchendo um formulário com alguns dados. A seguir, o fiel clica 

no botão acender.  

Essas velas podem ficar acesas em períodos de tempo que são oferecidos aos 

fiéis e que, juntamente com os seus pedidos, ficarão expostos e disponíveis a outros 

fieis que queiram através do recurso de “busca”, acessar a própria vela ou de outros 

fiéis.  

Tradicionalmente, ao acender a sua vela e fazer o seu pedido mentalmente, 

este pedido não poderia ser publicitado a não ser que o fiel o fizesse verbalmente a 

outrem ou colocasse por escrito o seu desejo. Na Era Virtual religiosa, o ascender a 

vela já remete à exposição de seu pedido.  

Observaremos como os sites/páginas dos Padres Reginaldo Manzotti12 e 

Marcelo Rossi13 disponibilizam esses bens simbólicos, no nosso caso, a vela virtual. 

                                            
12 Ver figura 2 no anexo. 
13 Ver figuras 4 e 5 no anexo. 
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Acessando o endereço eletrônico www.padrereginaldomanzotti.org.br pela 

primeira vez, o fiel para ter acesso aos bens religiosos, dentre eles, o acender a vela 

virtual, terá que fazer um cadastro em forma de formulário onde informará alguns 

dados.  

Após o cadastro, o fiel para acender a vela virtual, clicará em “Santuário”, a 

página abrirá o Santuário Virtual de Jesus Misericordioso, onde estão os bens 

religioso Novena Virtual, Vela Virtual, Oração e Conforto e Pedido de Oração. Na 

opção da vela virtual, o fiel encontrará duas opções: “Todas as velas acesas” onde há 

o enunciado “Acenda uma vela por alguém ou alguma causa. Deus o (a) ajudará com 

toda certeza”.  

O fiel, ao clicar em “Acenda uma vela virtual”, uma nova página será aberta 

com as opções com os seguintes dizeres: “Não tenho uma conta ainda” para se clicar 

em “crie uma agora” ou “Já tenho login e senha” para quem já é cadastrado, assim 

colocando o e-mail e senha e depois clicando em “Entrar”.  Nesta página encontramos 

também um pedido para que o fiel se associe à obra Evangelizar é preciso: “Este 

trabalho que beneficia milhares de vidas ao redor do Brasil só se torna realidade 

graças à força dos associados que acreditam e contribuem mensalmente para manter 

esta obra de pé. Junte-se a nós. Evangelizar é preciso”. Para se associar o fiel precisa 

clicar em “Junte-se a nós”.  

Para o fiel que vai se cadastrar e assim ter acesso aos serviços gratuitos, ao 

clicar “crie uma agora”, uma nova página para o fiel inserir seus dados fica disponível, 

informando quais serviços serão permitidos para o fiel usufruir e se o fiel assim quiser, 

contribuir para a “Obra Evangelizar”. Após o preenchimento, clicando em “enviar meus 

dados”, uma nova página lhe informa que sua conta foi concluída com sucesso, que 

o fiel recebera um e-mail, que se o fiel assim quiser, clicando no link, receberá via e-

mail, boletins semanais informativos. Essa página redireciona o fiel automaticamente 

(em alguns segundos) para a página do Santuário Virtual de Jesus Misericordioso, já 

com seu nome, e-mail, cidade e Estado preenchidos, deixando os espaços “Escreva 

a intenção de sua vela” e “Escolha o tempo da vela” (1, 3, 7 e 9 dias ou para 

acompanhar alguma Novena) para serem preenchidas.  

Antes do botão a ser clicado, “Acender minha vela virtual”, o fiel é informado 

que será publicitado a sua intenção de acender a vela. Ao fiel é aconselhado não 

escrever nomes completos de pessoas, se eximindo da responsabilidade de outros 

fieis baixarem esses dados de acordo com a Lei Marco Civil da Internet. Clicando no 

http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/
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botão, uma outra página avisará que sua vela foi acendida e ficará acesa de acordo 

com o tempo que o fiel escolheu, como também visualizar a sua vela clicando no botão 

“Veja a sua vela agora clicando aqui”. Mais uma vez é solicitado ao fiel associar na 

Obra Evangelizar. Caso ele se associe é convidado a indicar familiares, amigos e 

colegas clicando em “Associado multiplicador”. 

Como já mencionado antes, a opção de “Todas as velas acesas” disponibiliza 

as velas acesas no Santuário, oito velas por página para serem vistas. São informados 

um trecho da intenção de acender a vela, o nome, o dia e a hora. Para ver a vela com 

seu conteúdo completo, cabe clicar nela e vai se abrir uma nova página com os dados 

da vela, o nome, a cidade, o dia, a hora e a intenção. Em pesquisa constatei que são 

acesas em média por dia (24 horas), no Santuário, 648 velas virtuais. 

Por sua vez, na página de acesso do Padre Marcelo Rossi, no endereço 

eletrônico www.padremarcelorossi.com.br, cabe ao fiel clicar na opção “Orações” 

onde encontrará as práticas religiosas de “Terços Virtuais”, “Pedido de Oração”, 

“Orações Diversas” e “Vela Virtual”. O fiel vai clicar em “Vela Virtual”. Uma nova página 

é aberta para que o fiel que já é cadastrado preencha o seu e-mail e clique no botão 

“confirmar”.  

Essa página convida o fiel a divulgar e fazer parte da Obra “Rede Eletro Cristo 

com Maria”, com o dizer em vermelho e em caixa alta: “Vamos!!! Venha fazer parte da 

Rede Eletro-Cristo com Maria!!!”. É nessa página também que o fiel é convidado a 

fazer parte da família cristã. Ao fiel é recomendado adicionar o site em sua lista de 

contatos para formar novos amigos na Rede dando sequência, assim, a proposta da 

página que se encontra em caixa alta e em letras em vermelho: “Evangelizar = 

Felicidade, Seja Feliz, Evangelize!!!”. Cabe ao fiel também optar por clicar no botão 

para se cadastrar, preencher em uma nova página que se abre com seus dados e se 

ele quer opcionalmente, receber mensagens ou boletins pelo seu e-mail. Após 

preencher os dados e enviar, as velas são apresentadas ao fiel.  

Quando o fiel já é cadastrado, no caso, está acessando pela segunda vez, ao 

clicar em “Orações” -> “Vela Virtual”, o fiel preenche o local “E-mail” e clica no botão 

“Enviar”. Abre uma caixa de aviso, a mesma que se abre quando o fiel está se 

cadastrando dizendo: “Confirmação efetuada com sucesso!”. Clica-se em “Ok” e o fiel 

acessa a página com as velas.  

No site do Padre Marcelo Rossi o fiel tem a opção de acender cinco tipos de 

velas: a vela branca, a vela laranja, a vela verde, a vela vermelha e a vela roxa. Todas 

http://www.padremarcelorossi.com.br/
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estão em castiçais com palavras de algum tipo de proteção ou livramento para o fiel e 

a imagem da Virgem Maria com Jesus Cristo nos seus braços no corpo da vela virtual.  

Assim, cabe ao fiel acender a vela que mais vá preencher o seu momento de 

comunhão com o sagrado.  

No site é possível encontrar as velas acesas pelos fiéis contendo o nome, a 

data, a cidade, o Estado e quantos dias ficarão acesas a vela virtual. É possível 

visualizar 40 velas por página e, clicando no espaço “Selecione aqui a página 

desejada”, o fiel escolhe e muda de página onde se encontra as velas acesas e as 

que já estão apagadas. Importante destacar que logo após o seu cadastro, e o fiel 

clicar no botão “Acender”, aparecerá uma caixa de aviso dizendo “Sua vela foi acesa 

com sucesso!” 

Fizemos uma leitura de como o fiel acessa os bens simbólicos, no caso a vela 

virtual, nos dois Santuários virtuais de Padres da religião católica. De posse dessa 

leitura, observamos que os caminhos percorridos pelo fiel nesses sites/páginas 

contêm alguns passos, semelhanças e diferenças quanto ao acesso aos bens 

simbólico. 

Nesta união das crenças com a tecnologia no mundo contemporâneo, os 

Santuários virtuais vêm se posicionando como “[...] um espaço socialmente 

considerado como canal privilegiado de acesso ao sagrado [...] é capaz de concentrar 

práticas devocionais tais como pagamento de promessas, culto aos santos, bênçãos” 

(MENEZES, 2004, p. 47). Sendo assim, simbolizam um lugar sagrado que o fiel 

deposita a sua fé ao encontro com Deus, transportando para dentro de sua casa, o 

lugar onde poderá exercer suas práticas religiosas. 

Como observamos, ao acender a vela virtual, o fiel declara a sua “intenção”, 

que é o pedido, a promessa, a bênção ou o agradecimento ao Ser divino pela graça 

ou milagre concedido. 

2.3 – NO CLICK DA FÉ: A VELA VIRTUAL E OS PEDIDOS  

 No santuário do Padre Reginaldo Manzotti, a “intenção” do pedido e do 

agradecimento é digitalizado pelo fiel, deixando livre para quem e a quem ele está 

pedindo e agradecendo. Deste ponto, notamos que o acesso aos Santuários dos sites 

é em sua maioria uma ritualização para pedir algo e consequentemente agradecer ao 

Ser divino.  
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Diante da globalização do consumo, um dos pedidos feitos ao acender a vela 

virtual é a proteção da vida financeira. Tanto na vida pessoal ou coletiva, da família 

de outros, da empresa que trabalha e a do País. Outrossim, como estamos vivendo 

um momento de crise e recessão, ainda na questão financeira brasileira, os 

agradecimentos vão pela permanecia do emprego, por conseguir um emprego ou por 

ainda se manter o mesmo nível social. 

 

Peço pela minha família que está passando por um momento 
muito difícil n vida financeira, muita oração para que possamos 
sair dessa. Amém. (Sueli de Cascavel/PR, 23/07/16 às 22h50 - 
site Padre Reginaldo Manzotti). 

 
Gostaria de pedir a vela virtual que me conceda a venda do 
caminhão do meu marido que de certo e nos faça um bom 
negócio para que nos conseguíssemos pagar nossas dividas 
pois estamos passando dificuldades agradeço. Amém... 
(Simone de Pinhais/PR, 23/07/16 às 12h40 - site Padre 
Reginaldo Manzotti). 

  

Em tempos de relações mais líquidas e livres (e também pela crescente 

consciência e reconhecimento pela união homoafetiva, movimentos LGBT e demais 

questões de gênero), os pedidos para a proteção das relações familiares, amorosas, 

de fortalecimento e união dos casamentos, de conseguir um parceiro (a) e que este 

reconheça o amor do outro por ele(a), do noivado seguir e chegar ao casamento, são 

pedidos que aparecem nas intenções dos fiéis. 

 

Pela restauração do meu relacionamento com Junior. Amém. 
(Graciele de Figueira/PR, 23/07/16 às 21h47 - site Padre 
Reginaldo Manzotti). 

 

Pela restauração e reconciliação do meu relacionamento. Que 
Deus me conceda essa graça. Amém. (Camila de Figueira/PR, 
23/07/16 às 12h51 - site Padre Reginaldo Manzotti). 

 
Pela graça do Senhor colocar um companheiro, um amigo amor 
em minha vida. (Helen do Rio de Janeiro/RJ, 24/07/16 às 00h24 
- site Padre Reginaldo Manzotti). 

 

Constatamos também pedidos e agradecimentos pela saúde da família, de 

amigos, pela cura de uma enfermidade benigna e maligna, para conseguir emagrecer 

e ser vista como uma pessoa normal, e por procedimentos cirúrgicos bem sucedidos 

ligados à ditadura por parte das mídias e figuras da moda e estética, assim também 
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pela indústria de cosméticos e suplementos alimentares. Nos alimentamos em fast-

food, um mundo em que o tempo é cronometrado e tomado pelo trabalho e consumo, 

não deixando tempo para o lazer e para prática de esportes. É com base nessas 

questões que os fiéis pedem pela saúde da família, de amigos, pela cura de uma 

enfermidade benigna e maligna, para conseguir emagrecer e ser vista como uma 

pessoa normal e por procedimentos cirúrgicos bem sucedidos. 

 

Preciso emagrecer, não estou conseguindo seguir o controle 
alimentar diário necessário, mas creio que posso mudar, tendo 
fé e perseverança, vou conseguir. Amém. (Maria de Nova 
Odesa, 23/07/16 às 22h46 - site Padre Reginaldo Manzotti). 

 
Para que eu ser curada de um câncer de mama. (Adriana de 
Marumbi/PR, 23/07/16 às 12h27 - site Padre Reginaldo 
Manzotti). 
 
Senhor saúde me ajude a curar do hipotirióidismo e dá alegria. 
(Rosimara de Apucarana/PR, 23/07/16 às 10h02 - site Padre 
Reginaldo Manzotti). 

 

Muitos desses pedidos são direcionados ao acender a vela virtual ao Ser divino 

que o fiel é devoto ou quando o Ser divino tem um dom ou poder especifico para um 

pedido ou agradecimento. 

 

Acendo esta vela para o Anjo da Guarda da minha mãe, pedindo 
paz, saúde e proteção. (Dinah de Belo Horizonte/MG, 23/07/16 
às 11h06 – site Padre Reginaldo Manzotti). 
 
Para que São José providencie um trabalho. (Cássia de 
Carangola/MG, 23/07/16 às 10h28 - site Padre Reginaldo 
Manzotti). 

 
Nosso Deus Santa Rita de Cássia, venho hj diante de seus pés 
agradecer por alcançar minha graça q nas horas do desespero 
vcs atendeu minha prece de eu ñ está grávida obg e venho pedi 
q o senhor restaurai e protegei meu namoro com Gustavo 
Brunner de todos os. (Lorena de Marilândia/MG, 23/07/16 às 
08h58 - site Padre Reginaldo Manzotti). 

 
O Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes intercedei por 
mim dai graças de pagar e renegociar todas as minhas dívidas 
especial ao banco crediparnor serei grato por toda a minha vida 
tirai medo, preocupação, ansiedade, insegurança, amém. (Paulo 
de João Pinheiro/MG, 23/07/16 às 10h20 - site Padre Reginaldo 
Manzotti).  
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Renata Menezes (2004), nos apresenta uma ritualização do ato de pedir Nessa 

ritualização, o fiel, tem com o seu ser divino uma relação de confiança, uma  

identificação e porque não, uma amizade e fidelidade com o seu protetor divino, porém 

não uma exclusividade, pois pode pedir a outro Ser divino que possa ter poderes 

específicos para determinadas demandas.  

Assim, ao acender a sua vela virtual, o fiel deve saber pedir uma graça, pagar 

por sua promessa ou agradecer por um milagre em que foi atendido. Esse ato de 

pedir, a autora coloca como uma “etiqueta” do fiel, uma fundamentação de “como se 

pede, o que se pede e para quem se pede [...]” (MENEZES, 2004, p. 52). Essa 

“etiqueta” seria pautada na parcimônia, um limite para com o Ser divino. Um pedido 

que irá atender a sua necessidade, com uma linguagem apropriada e uma conduta 

respeitosa diante do seu protetor. 

Uma outra forma do fiel acender a vela virtual, fazer seu pedido e 

agradecimento, é através das cores das velas virtuais. Estas já estão com as 

“intenções” preenchidas com vários temas para o fiel acender a que mais se identifica 

com o seu pedido e agradecimento. Essa forma de acender a vela é a utilizada no 

santuário do padre Marcelo Rossi, que foi observado que de tempos em tempos, a 

intenção de cada vela virtual correspondente a uma cor é reciclada. Muda-se o tema, 

por exemplo, uma intenção de prosperidade financeira, proteção contra desejos 

maliciosos, agradecimento a um Ser divino, etc.  

Sendo assim, o mundo da Era virtual em sua prática de acender a vela é 

colorido. As cores podem ter finalidades estéticas e práticas na leitura do homem que 

através da sua simbologia, orienta e estimula seu uso no mundo social. Estas 

interpretações simbólicas têm significados distintos de acordo com a Cultura em que 

são observadas e interpretadas como já apontava Victor Turner em seus estudos 

sobre as cores no ritual Ndembu: 

 As cores são concebidas como rios de poder, que tem sua nascente 
comum em Deus e permeia todo o universo de fenômenos sensoriais 
com suas qualidades específicas. Mas, além disso, são consideradas 
também como tinturas da vida moral e social da humanidade, cada 
qual com sua eficácia particular [...]. (TURNER, 2005, p. 106) 

 

 Na simbologia litúrgica, as cores correspondem a eventos e práticas religiosas 

do cristianismo, tais como Natal (branco), sexta-feira da Paixão (vermelho), Quaresma 

(verde) e confissão (roxo).  
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As cores são representadas simbolicamente nas passagens bíblicas da 

seguinte forma: o azul representa a água e a cor celestial (Êxodo 24:10, Ezequiel 1:26, 

1 Cor 15:47-49); o branco representa  inocência, pureza, santidade e paz (Daniel 7:9, 

Ezequiel 9:3, Mateus 17:2,Ap 1:14, 3:4-5, 7:14, 19:8, 20:11); o verde simboliza 

alimento, vigor e prosperidade ( Gen 1:30, 9:3, êxodo 10:15, Salmo 52:8, 1Reis 17:12-

16, Jó 8:16, Oséias 14:8); o vermelho o sangue e sacrifício (Levitico 17:11, Isaias1:18, 

Mateus 27:28, êxodo 25:4, 2Reis 3:22, Zacarias 6:2, Isaias 63:2, Hebreus 9:22); o 

roxo a riqueza e autoridade (Juízes 8:26, cânticos 3:10, Daniel 5:7, lucas 16:19, João 

19:1-3); a cor laranja o fogo, juízo e provação (Romanos 12:20, 1Coríntios 3:13, 2 

Tessalonicenses 1:7, Hebreus 10:27).  

Nos estudos psicológicos, essa simbologia e representações das cores 

expressam sentimentos, temperamentos, etc. A cor branca expressa inocência, paz, 

infância, divindade, calma e harmonia; a cor laranja expressa festa, prazer e 

precaução; a cor verde expressa esperança, natureza, juventude, desejo, descanso e 

equilíbrio; a cor vermelha expressa paixão, emoção, ação, agressividade e perigo; a 

cor roxa expressa penitência, piedade e fé. 

Notamos que as cores possuem vários significado e representações na 

simbologia religiosa e no mundo. Turner, em seus estudos sobre as cores, identifica 

em três: o branco, o vermelho e o preto os simbolismos ligados a termos e significados 

nos ritos da tribo Ndembu. Delas derivam outras cores. Em suas classificações, 

representam simbolicamente o homem e a mulher, o bem e o mal, a fertilidade, a 

doenças e enfermidades, o sangue, a vida e a morte, a saúde, a masculinidade e a 

feminilidade, o sexo, a maternidade, coisas boas e ruins. Podemos encontrar algumas 

referências simbólicas a essas cores. 

As evidências desses princípios de poder estão, assim crêem os 
Ndembu, espalhadas por toda a natureza, nos objetos que têm essas 
cores, tais como árvores com resina, ou casca, ou raízes vermelhas 
ou brancas; outras com frutos brancos ou negros; argila branca de 
caulim ou terra vermelha oxidada, lama aluvial negra, carvão; sol e a 
lua, que são brancos; a noite negra; o vermelho do sangue; a alvura 
do leite e a cor escura das fezes. Os animais e os pássaros adquirem 
significação ritual por causa de suas peles ou penugens, quando estas 
se revestem de uma dessas cores. Até mesmo os seres humanos, 
ainda que sejam negros, são classificados como “brancos” ou “negros” 
de acordo com os matizes de sua pigmentação. (TURNER, 2005, p. 
106). 
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 Entendo o quanto as cores são importantes nas interpretações e simbolismos 

religiosos, o fiel ao acender a vela que representa simbolicamente esses sentidos, 

reconhece o simbolismo das cores e acredita, pela sua fé, toda carga de poder do Ser 

divino e a sua ligação com essas cores que representam configurações do sagrado, 

ao reconhecer que ele também se reconhece, e se identifica com essas cores 

simbolicamente internalizadas na sua crença. De posse desses reconhecimentos 

simbólicos, a intenção do pedido e do agradecimento, é restringido a representação 

das cores da vela virtual. 

 Foi observado que dentre as velas disponibilizadas no santuário do Padre 

Marcelo Rossi, no período de 14.07.2016 a 21.07.2016, contabilizando 192 horas, que 

a vela mais acesa foi a de cor laranja com 22.400, seguida pela cor verde com 14.987, 

cor roxa com 12.839, branca com 12.470 e vermelha com 9.922. Por tanto o fiel 

acendeu a vela virtual simbolicamente com o significado de fogo, juízo e provação; 

festa, prazer e precaução. Notamos que os temas não são específicos de cada cor da 

vela, nessa reciclagem de temas, todas as cores mudam de tema, não mantém o tema 

anterior e nem um segmento específico como vimos anteriormente nos significados 

das cores. Por exemplo, a cor branca pode estar simbolizando a “tristeza e penitencia” 

que como vimos é representada simbolicamente pela cor roxa em um determinado 

tempo, após a reciclagem, ela pode estar representando o “equilíbrio financeiro” que 

é simbolicamente da cor amarela. Como já mencionado, as velas do Santuário do 

Padre Marcelo Rossi se reciclam, neste período a Vela virtual de cor laranja está com 

a seguinte intenção: “Jesus eu te entrego essa família especial...”. Podemos constatar 

que num período de 8 dias, no santuário do Padre Marcelo Rossi, foi acesa em média 

72.618 velas virtuais.  

Por sua vez, no Santuário do Padre Reginaldo Manzotti, que tem uma média 

de 648 velas acesas em 24 horas, temos em média um total em 8 dias de 5.184 velas 

virtuais acesas. Ainda podemos observar com esses dados que no Santuário do Padre 

Marcelo Rossi, foram acesas 67.434 velas virtuais a mais do que no Santuário do 

Padre Reginaldo Manzotti, e que nos leva a supor que o fiel se identifica mais pela 

dominação da figura carismática do Padre Marcelo Rossi. 

 Sendo assim, para o fiel exercer a sua fé no ciberespaço nas páginas/sites dos 

Padres aqui observadas, o fiel terá que percorrer um caminho traçado para que ele 

seja aceito e reconhecido para exercer a sua fé e suas práticas religiosas. Que o fiel 

reconhece a sacralidade dos Santuários em que praticam seus pedidos e 
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agradecimentos ao seu Ser divino. Nesse espaço sagrado, acende a sua vela virtual 

ao pedir ou agradecer pela sua intenção atendida onde essas intenções são 

representadas pelas cores das velas virtuais ou ainda descritas pelo próprio “saber 

pedir” do fiel.  

 No mundo virtual o fiel acende a vela virtual através de um click e de um 

preenchimento de um formulário. Que a chama da vela virtual poderá pelo gosto do 

fiel, fica acesa em até 30 dias, coisa que demandaria um certo lugar específico no lar 

e ainda uma vela dita tradicional específica para esse tempo no mundo não virtual. 

Que seu pedido é publicitado onde outros fiéis poderão ser solidários com o motivo 

da intenção do acendimento da vela virtual. Essa publicitação, de acordo com a tese 

sociológica de Mark Granovetter (1983), das relações sociais de “laços fracos” e “laços 

fortes”, num artigo de Dora Kaufman (2012), proporciona o contato de sociabilidade 

com vários grupos. Nas redes sociais, no caso, no ciberespaço e nas páginas/sites 

ciberculturais, os indivíduos com muitos “laços fracos” possibilitam agregar outros 

grupos por ter o indivíduo, uma rede de indivíduos de formações diversas e não 

apenas de um núcleo, como por exemplo o núcleo familiar. Vejamos a definição de 

“laços fracos” e “laços fortes”: 

Uma distinção fundamental na análise da sociabilidade é entre os laços fracos 
e os laços fortes. A Rede é especialmente apropriada para a geração de laços 
fracos múltiplos. Os laços fracos são úteis no fornecimento de informações e 
na abertura de novas oportunidades a baixo custo [,,,]. De fato, tanto off-line 
quanto on-line, os laços fracos facilitam a ligação de pessoas com diversas 
características sociais, expandindo assim a sociabilidade para além dos 
limites socialmente definidos do auto-reconhecimento. (CASTELL, 2009 apud 
KAUFMAN, 2012, p. 214). 

 

Notamos que para acender a vela virtual no Santuário do Padre Marcelo Rossi, 

o fiel terá que escolher uma vela pela cor e intenção. No Santuário do Padre Reginaldo 

Manzotti, as velas virtuais são iguais e o fiel pede ou agradece escrevendo seu pedido. 

A sua intenção é livre 

Em relação ao tempo que a vela ficará acessa com o seu pedido, ambos os 

sites deixam a escolha por conta do fiel, mas com opções distintas. No do Padre 

Marcelo Rossi a opção é de 1, 7 e 30 dias; no do Padre Reginaldo Manzotti o fiel 

poderá deixar a sua vela acessa por 1, 3, 7 e 9 dias ou ainda para acompanhar uma 

novena. 

Para ter acesso aos Santuários de ambos, o fiel precisa fazer um cadastro para 

ter acesso e acender a vela virtual. Esse cadastro também, se o fiel assim quiser, 



43 
 

poderá contribuir para a obra do Padre Reginaldo Manzotti, “Associação Evangelizar 

é preciso e Padre Reginaldo Manzotti” e na obra do Padre Marcelo Rossi, “Rede 

Eletro-Cristo com Maria” 

Para o fiel visualizar a sua vela virtual e de outro fiel se desejar, no Santuário 

do Padre Reginaldo Manzotti, o fiel clica no pedido que está disponível no Santuário 

e tem acesso ao pedido por completo. No do Padre Marcelo Rossi, para ter esse 

mesmo serviço, o fiel terá que ter o e-mail do fiel que deseja ver o pedido. 

Os dois sites/páginas recebem diariamente centenas de visitas de fieis a 

procura de praticar a sua fé. De agradecer uma graça e pedir ao seu protetor e Ser 

divino, uma graça. Tudo isso a qualquer hora em que o fiel queira, estando conectado 

a uma rede virtual na internet. Constatamos que a religião no mundo virtual está cada 

vez mais presente e a disposição do fiel, que basta dar um click e se comunicar com 

o Sagrado.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Este trabalho teve como objetivo contribuir com as observações dentro das 

ciências sociais para o fenômeno da virtualização das práticas religiosas no 

ciberespaço, que nos remete a novas formas de socialização no mundo 

contemporâneo.  

No mundo virtual, o primado da globalização e do capitalismo sócioeconômico 

estão presente e inevitavelmente possa ser despercebido pelas observações desse 

trabalho. Onde o fiel é um indivíduo que sofre todas as mudanças e coerções dos 

espaços sociais da “modernidade líquida” 

Podemos assim apontar que na modernidade líquida a tecnologia possibilitou 

vivenciar o mundo até antes pensado pelos visionários da ficção cientifica em suas 

obras literárias e cinematográficas. A tecnologia mudou a maneira de olhar o mundo 

tornando-se ferramenta necessária em todas as áreas da sociedade onde se pensa 

em mudanças sociais, culturais, políticas, educacionais e econômicas. Falar em 

“Ciência” hoje é falar que só é possível construir e desenvolve-la com aparatos 

tecnológicos. Como disse Castell (1996), o computador é uma prótese do corpo 

humano. 

 Vimos que nos espaços virtuais, a religião soube usar este espaço 

transformando e atualizando seus modos de interagir com o fiel, transportando para 

dentro das residências do fiel, a qualquer hora do dia e de também outros espaços 

dos mais variados, pois a tecnologia permitiu, proporcionando um certo conforto e um 

ganho de tempo na vida do fiel, a imagem e o simbolismo religioso dos dogmas da 

igreja católica. Não poderíamos também deixar de notar que, mesmo não sendo 

objeto de estudo desse trabalho, as páginas/sites religiosos compartilham as visões 

dos mercados de consumo, haja vista que nos sites, além de oferecer os bens 

religiosos para a prática religiosa, estes pedem que o fiel contribua ou se associe nas 

obras por eles mantidas, como também em suas páginas existam propagandas de 

materiais religiosos e não religiosos para o consumo do fiel que acessa as suas 

páginas/sites na rede virtual. Em tempo, este trabalho nos leva a pensar a relação 

público e privado que aqui não foi desenvolvida, mas nos remete a futuras discussões 

sobre o tema. 
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 Os Santuários virtuais reproduzem os espaços sagrados ditos tradicionais que 

encontrávamos nas igrejas para onde o fiel tinha, e ainda tem: o contato com seu 

protetor divino, e que a vela virtual, objeto dessa pesquisa, demonstrou que os fiéis 

cotidianamente, acessam este bem simbólico, demonstrando que no mundo virtual, a 

religião se consolidou dentre tantas ciberculturas oferecidas na rede de 

computadores. 

 Ao estudarmos a religião católica e suas práticas na virtualização de seus bens 

simbólicos, construímos uma relação de influências recíprocas com a 

contemporaneidade. Neste sentido, vivemos na contemporaneidade onde a 

técnica/tecnologia está ligada ao desenvolvimento das sociedades, que a tecnologia 

proporcionou o nascimento do mundo virtual e do ciberespaço, e que estes 

proporcionam a vida virtual das instituições e do indivíduo, onde nesse mundo virtual, 

dentre várias redes de cibercultura, no nosso caso a religiosa, é que o fiel tem acesso 

às práticas religiosas. A religião ainda caminha lado a lado com a humanidade nas 

suas transformações no mundo tecnológico social demonstrando como analisou Max 

Weber (1999), ser ela um sistema que faz parte da vida do indivíduo produzindo 

mudanças e influencias no mundo social. 
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ANEXO 

 

 

Figura 1 página inicial Padre Reginaldo Manzotti 

 

Figura 2 Santuário Virtual de Jesus Misericordioso - Padre Reginaldo Manzotti 
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Figura 3 Página inicial Padre Marcelo Rossi 

 

Figura 4 Santuário Padre Marcelo Rossi 
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Figura 5 Santuário Padre Marcelo Rossi 

 

 


