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RESUMO 

 

A Renovação Carismática Católica (RCC) tem chamado a atenção dos 

pesquisadores sociais pela grande participação dos jovens não só nos grupos de 

oração, que constituem a base da RCC, mas também na sua organização, nas 

obras das paróquias e na evangelização. É cada vez mais notada a presença 

marcante da juventude atuando ativamente, consumindo e produzindo tudo que 

diz respeito às comunidades carismáticas e atraindo outros jovens para seus 

grupos, usando principalmente a música e a mídia.  Esta dissertação trata da 

Renovação Carismática Católica (RCC) descrita pelos seus jovens membros de 

15 a 29 anos, pertencentes a duas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, 

a Paróquia da Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI) e a Paróquia da Nossa 

Senhora Rainha (NSR). Pela observação participante e histórias temáticas nas 

quais os entrevistados contam suas experiências no grupo, busca-se mostrar 

como a RCC utiliza a música e os meios de comunicação de massa, 

principalmente a televisão e a Internet, para atrair os jovens e transformá-los nos 

seus novos evangelizadores midiáticos. O modelo de jovem decorrente dos 

relatos foi construído utilizando-se os parâmetros sexualidade, conversão e 

liderança leiga. O arcabouço teórico que dá sustentação a esta pesquisa foi 

delineado a partir das idéias sobre modernidade de Zygmunt Bauman e Georges 

Balandier e dos estudos de Émile Durkheim e Peter Berger sobre religião. A 

ênfase no trabalho etnográfico permitiu análise sócio-antropológica dessa opção 

da juventude pela religião na modernidade, cuja adesão à RCC mostra um retorno 

ao sagrado e à procura do pertencimento religioso por parte dos jovens de Belo 

Horizonte. 

 

Palavras-Chave: juventude, Renovação Carismática Católica, modernidade, 

mídia. 
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ABSTRACT 

 

The Catholic Charismatic Renewal (RCC) has drawn the attention of social 

researchers for the great participation of young people not only in prayer groups, 

which form the basis of RCC, but also in its organization, and the works of the 

parishes in evangelization. It is increasingly noted the strong presence of youth 

actively performing, producing and consuming everything that concerns the 

charismatic communities and attracting other young people to their groups, making 

use mainly of music and media. This dissertation deals with the Catholic 

Charismatic Renewal (RCC) described by its young members 15-29 years, 

belonging to two parishes in the Archdiocese of  Belo Horizonte, the Parish of 

Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI) and Parish of Nossa Senhora Rainha (NSR). 

By participant observation and thematic stories where the interviewees recount 

their experiences in the group, we seek to show how the RCC uses music and the 

mass media, especially television and the Internet to attract young people and turn 

them into their new media evangelists. The resulting model couple of the reports 

was constructed using the parameters of sexuality, conversion and lay leadership. 

The theoretical framework that gives support to this research was designed from 

the ideas of modernity by Zygmunt Bauman and Georges Balandier as well as 

studies of Emile Durkheim and Peter Berger on religion. The emphasis on 

fieldwork enabled socio-anthropological analysis of this option for the youth in 

modern religion, which joined the RCC shows a return to the sacred and the 

pursuit of religious belonging for young people in Belo Horizonte. 

 

  

Keywords: youth, Catholic Charismatic Renewal, modernity, media
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Introdução  
 
 
A partir da observação de um grupo de jovens nasceu a inquietação que 

motivou o presente estudo. Comparando com outros jovens da mesma faixa 

etária1, seja na vivência clínica de Psicologia em consultório, ou no contato 

com os alunos do Cefet-MG2, esses jovens apresentavam uma estética nas 

roupas e no modo de se comportar diferente da estética comum de outros 

jovens. Isso levou a um estranhamento pelo impacto da presença da 

homogeneidade de comportamentos estereotipados desenvolvidos por eles, 

dando uma sensação de parte de uma “vitrine”, onde tudo está organizado. Daí 

as questões norteadoras deste estudo: - Quem são estes jovens e como estão 

inseridos na sociedade moderna? De posse destas indagações, tomou-se 

conhecimento do movimento da Renovação Carismática Católica (RCC) da 

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI), que será tratado no decorrer da 

presente dissertação e do qual os jovens em questão são membros ativos em 

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Nasceu assim a idéia de 

buscar compreender os jovens inseridos nesse grupo e procurar mais uma 

comunidade carismática da Arquidiocese de Belo Horizonte3, para ver se os 

padrões sócio-culturais de ações dos jovens dos dois grupos seriam similares. 

Nesse processo escolheu-se o grupo de jovens da RCC da Paróquia Nossa 

Senhora Rainha (NSR), no Bairro Belvedere, na mesma cidade.  

Feita uma recensão da literatura sobre a RCC, apesar dos excelentes trabalhos 

sobre o tema, como os de Reginaldo Prandi (1998), Brenda Carranza (2000), 

Cecília Loreto Mariz (2003) e vários outros, não foram encontrados estudos 

sobre os jovens carismáticos em Belo Horizonte. Esses autores trabalham o 

tema do pentecostalismo católico, mas não nesta cidade. Outros importantes 

                                                 

1 De 15 a 29 anos, segundo critério da Secretaria Nacional de Juventude. 

2 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

3 Aqui vale ressaltar que os grupos da Renovação Carismática Católica (RCC) estão 
geralmente ligados às Paróquias, seguindo a hierarquia da Igreja Católica. 
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pesquisadores do campo de estudos de religião e juventude, como Alexandre 

Cardoso (2004), Regina Novaes (2005), Fátima Tavares e Marcelo Ayres 

Camurça (2006), trazem dados do catolicismo das diversas regiões 

metropolitanas brasileiras, inclusive a de Belo Horizonte, mas não estudaram 

especificamente a Renovação Carismática Católica. Do mesmo modo as 

dissertações de mestrado sobre a RCC como as de Barros (1993) na 

Arquidiocese de Fortaleza, Pondian (2000) sobre as mulheres carismáticas de 

Campinas, Massarão (2002) analisando a história da RCC de 1969 a 1998 e 

Santos (2009) sobre juventude e gênero em Goiânia não contemplam Belo 

Horizonte. Não há também estudos sobre a Renovação Carismática Católica e 

seus grupos de jovens em Belo Horizonte abordados em teses de doutorado. 

Por apresentar-se como forte tendência de adesão entre os jovens católicos 

desta capital de 2,4 milhões de habitantes,4 mostrou-se pertinente e necessário 

um estudo da RCC em Belo Horizonte, focando o segmento jovem. 

Surgiram ainda outras questões acerca da formação desses grupos sociais de 

caráter religioso. Por que as pessoas se inserem num determinado grupo e não 

em outros? O que as leva a procurar o grupo? A importância da pertença a um 

grupo que faça a pessoa se sentir especial e acolhida se traduz na fala de 

Duarte (2006:21), ao afirmar que “a hegemonia do modelo nuclear mínimo de 

família nas sociedades modernas não elimina o sentimento de pertencimento a 

algum tipo de ordem relacional mais abrangente”. Os jovens parecem 

apresentar fortemente essa tendência a agrupar-se, a procurar seus iguais, 

com os quais se identificam. A família não basta mais como única referência. 

Quando também a escola e os amigos são insuficientes para gerar a sensação 

de pertença, os jovens vão buscar, dentre outros, grupos religiosos onde sejam 

acolhidos e que consigam suprir as necessidades que não estão sendo 

totalmente satisfeitas.   

Zygmunt Bauman (2003:62), um dos sociólogos mais importantes da 

atualidade, completa a linha de pensamento sobre a necessidade que o 

indivíduo tem de pertencer a um grupo de perfil comunitário com o qual se 

identifique dizendo que:  

                                                 

4 População de 2.434,642 habitantes em Belo Horizonte segundo IBGE, 2008. 
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[...] a comunidade, cujos usos principais são confirmar, pelo 
poder do número, a propriedade  da escolha e emprestar  parte 
da sua gravidade à identidade a que confere “aprovação social” 
deve possuir os mesmos traços (grifo nosso). 
 

As palavras de Bauman contribuem para o entendimento da inquietação inicial 

de que esses jovens pareciam se esforçar para ficarem iguais uns aos outros 

integrantes das comunidades carismáticas e diferentes dos demais. Para se 

configurar como grupo, é condição necessária e imprescindível essa identidade 

comum a todos os membros, o que vai ao mesmo tempo fazer com que se 

aproximem e que não queiram mais se afastar, depois de aceitos. Buscou-se 

maior esclarecimento em Stuart Hall (2006:31) que destaca: 

 

A sociologia (...) desenvolveu uma explicação alternativa do 
modo como os indivíduos são formados subjetivamente através 
de sua participação em relações sociais mais amplas; e, 
inversamente, do modo como os processos e as estruturas são 
sustentados pelos papéis que os indivíduos nelas 
desempenham. 
 

Essa citação de Hall leva à compreensão da busca de identidade ampliando a 

necessidade relacional dos indivíduos e respalda o entendimento de que os 

jovens da presente pesquisa provavelmente se sentiriam mais seguros fazendo 

parte de um grupo que lhes mostrasse o que fazer ou como se comportar. A 

esse respeito, os livros do citado Bauman são provocativos, desde a leitura de 

cada título: “Modernidade líquida”, “Modernidade e ambivalência”, “O mal-estar 

da pós-modernidade”, dentre outros, revelando o estresse pós-moderno5 da 

falta de perspectiva para o futuro. Em todas essas obras, Zygmunt Bauman 

aponta para o mundo fragmentado da modernidade, cujas fronteiras são 

borradas e indefinidas, o que faz com que as pessoas se sintam extremamente 

                                                 

5 Para Zygmunt Bauman (1999:288), a pós-modernidade é a modernidade avaliando sua 
própria impossibilidade, o que não significa necessariamente seu fim. Vivemos numa era de 
incerteza, de derretimento de orientações sólidas para nos guiar. Por isso esse autor prefere 
chamar a sociedade contemporânea de sociedade da modernidade fluida ou líquida, ao invés 
de pós-moderna ou segunda modernidade, como outros autores a denominam. O termo 
modernidade será entendido por Bauman (1999:299) como um período que começou na 
Europa Ocidental no século XVII com uma série de transformações e que atingiu sua 
maturidade com o avanço do Iluminismo e com o desenvolvimento da sociedade industrial, 
algo ainda bem próximo de nós e que carrega os efeitos de suas turbulências. Os termos 
modernidade, moderno, pós-modernidade e pós-moderno que aparecem no texto seguem a 
mesma conotação dada por Bauman.  
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inseguras, sem lastro, sem chão. Vivendo nesse contexto, afirmar-se como 

pessoa, definindo seu papel na sociedade, configura-se numa tarefa frustrante, 

o que talvez leve os jovens pesquisados a buscarem algum direcionamento 

mais claro, tal qual o norte na bússola, que dê segurança em meio ao vazio 

existencial que a visão de mundo líquido causa. A busca de uma identidade 

seria então uma tentativa de “solidificar o fluido”, de agarrar-se a coisas sólidas 

que prometam ser duradouras, parafraseando Bauman (2001). Mas por que 

essa orientação sólida se daria justamente pela religião? Para Peter Berger 

(2004:39) “o homem enfrenta o sagrado como uma realidade imensamente 

poderosa distinta dele. Essa realidade a ele se dirige, no entanto, e coloca sua 

vida numa ordem, dotada de significado”. A busca de significados por parte dos 

jovens favorece a procura pela religião como fator regulador de suas vidas, que 

são percebidas como frágeis e impotentes diante da violência cotidiana e das 

inúmeras possibilidades de escolha que se apresentam num mundo em 

contínua transformação, vorazmente consumista e de escassos espaços de 

convivência pacífica e harmoniosa. Destaca Berger: 
 

O impulso religioso, a busca de um sentido que transcenda o 
espaço limitado da existência empírica neste mundo, tem sido 
uma característica perene da humanidade (...). Seria 
necessário algo como uma mutação da espécie para suprimir 
para sempre esse impulso6. 
 

A busca de religião para dar sentido à vida parece ser uma constante entre os 

seres humanos em todas as sociedades, especialmente entre os jovens.  

Sobre essa busca de sentido, Steil (2007) faz outra reflexão: 

 
 

[...] em termos individuais a religião pode ser tanto um 
elemento de dependência que prende os sujeitos a uma 
estrutura infantil quanto uma força libertadora que os conduz a 
aquisição de recursos psicológicos e identitários para se 
posicionar autonomamente frente aos outros e ao mundo (...) a 
autonomia da sociedade se realiza pela saída da religião 
enquanto fundamento da vida social e a sua migração para o 
campo da cultura, sujeito à regulação e ao controle social.  
 

                                                 

6 BERGER, Peter L. A dessecularização do mundo: uma visão global. In: Religião e 
Sociedade. Rio de Janeiro: Iser, v.21, n.1, p.19, 2001. 
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Esse pensador apresenta alternativas de reguladores sociais e instâncias 

produtoras de sentido, que não se dariam somente através da religião, além de 

ver uma perspectiva de escolha consciente e libertária por parte dos indivíduos 

que se inserem num grupo religioso. O poder de escolha seria a marca da 

modernidade, que para Steil não terminou com a religião, mas a redefiniu. 

Seguindo essa linha de raciocínio, seria ingênuo imaginar que a RCC “obriga” 

esses jovens a se comportarem de uma determinada maneira. Diferente da 

ideia de uma ovelha num rebanho, o grupo religioso pode ser uma escolha do 

jovem para viver uma vida boa, ou pelo menos o que ele pensa naquele 

momento ser bom para ele. Como nos lembra Foucault (2007:14), falando da 

sexualidade, mas podendo se estender também para outros campos:  
 

[...] o cuidado ético a respeito da conduta sexual, não está 
sempre, em sua intensidade ou em suas formas, em relação 
direta com o sistema de interdições; ocorre frequentemente 
que a preocupação moral seja forte, lá onde precisamente não 
há obrigação nem proibição.  
 

Daí a aparente liberdade de escolha dentro da RCC, na qual ninguém está 

obrigado a nada, mas se a pessoa não se comportar da maneira aceita pelo 

grupo será excluída. Tal exclusão não se dá de maneira explícita, ocorre mais 

veladamente, fazendo com que aquele que não segue o mesmo 

comportamento do grupo não se sinta à vontade e acabe se afastando, pois 

quem não se adapta não pode fazer parte do grupo. As primeiras observações, 

em conversas informais com os jovens membros da RCC, apontaram 

indicações desse sistema de interdições citado por Foucault. Também Émile 

Durkheim, nos seus estudos relatados na obra As formas elementares da vida 

religiosa, publicada em 1912, descreve como o que é sagrado é protegido 

pelas interdições ao que é profano, sendo que aquele que renuncia ao profano 

para entrar no mundo do sagrado “morre” para poder renascer por meio de 

uma cerimônia, que promove os sentimentos de fazer parte e de exclusão.  No 

caso da RCC, esse renascimento é feito através do “Batismo no Espírito 

Santo”, ritual que será descrito no primeiro capítulo deste trabalho. A coesão do 

grupo se explica então por seus membros aderirem a sentimentos e crenças 
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comuns, o que Durkheim chamou de “consciência coletiva”.7 A RCC, ao 

orientar o comportamento dos seus jovens adeptos, estabelece uma disciplina, 

uma conduta moral que será seguida por todos eles, pois é dessa maneira que 

a religião exerce a função social de ordenadora da realidade. Pela definição de 

Durkheim: 

[...] uma religião é um sistema solidário de crenças seguintes e 
de práticas relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas, 
proibidas; crenças e práticas que unem na mesma comunidade 
moral, chamada igreja, todos os que a ela aderem.8 
 

Não é apenas nas sociedades pesquisadas por Durkheim que a coerção 

aparece. Os jovens aqui pesquisados também vivenciam um sistema de 

interdições profundas e estruturais que não são claramente percebidas 

enquanto membros do grupo. Não percebem, porque de certa forma os jovens 

parecem estar na busca do controle, da ordem que não foi encontrada nos 

outros grupos relacionais (família, escola, trabalho). Recorrendo à definição de 

Portella (2006), de que “a religião é aquilo que confere sentido, ordem, 

plausibilidade, benefícios e eficácia ao sujeito e ao grupo”, podemos entender 

porque a RCC se tornou tão atrativa para esses jovens que, inseridos num 

contexto pós-moderno caótico e disforme, podem finalmente encontrar-se 

numa comunidade religiosa onde partilham bem-estar e segurança. 

Identificados com o grupo, passam a reproduzir o comportamento que mantém 

sua coesão e orienta sua relação com o mundo. Por essas razões vale retomar 

Durkheim (2008) por considerá-lo atual, quando define a religião como um 

conjunto de práticas e representações coletivas imbuídas de significado 

sagrado que garantem o consenso moral do grupo e vão moldar a maneira de 

agir de seus membros, o que pode explicar o comportamento das comunidades 

carismáticas ao trocar sua liberdade individual pela segurança gerada pelo 

pertencimento ao grupo. Para Bauman (2003) essa tensão entre a segurança 

da comunidade e a liberdade da individualidade nunca será resolvida.  

                                                 

7 Em 1895, na obra “As regras do método sociológico”, Durkheim explica o sistema de 
interdições como uma coerção do grupo que faz manter o indivíduo em sociedade, para não 
ser dela banido.  

8 DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. 3.ed. São Paulo: Paulus, p. 79,  
2008. 
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Para tentar responder a essas questões e para que se possa avaliar o 

crescimento da RCC em Belo Horizonte através do envolvimento do segmento 

jovem nas atividades de cunho carismático, foram escolhidas, após pesquisar 

várias delas, duas paróquias que se distinguem das outras pelas suas histórias 

particulares e pela intensidade das experiências vividas pelos seus jovens fiéis. 

Algumas das paróquias visitadas no processo de escolha serão mencionadas 

para evidenciar as diferenças. A Paróquia São Francisco Xavier, no Bairro 

Tupi, região norte de Belo Horizonte, pertence à Congregação dos Jesuítas, 

por isso lá não se encontram ritos correspondentes aos da RCC, o mesmo 

ocorrendo na Paróquia São José, no centro da cidade, fundada em 1900 por 

missionários redentoristas holandeses da Congregação do Santíssimo 

Redentor. Como os padres dessas paróquias pertencem a congregações 

religiosas, não participam da RCC, pois precisariam deixar a congregação para 

serem renovados, ficando ligados apenas às Dioceses ou Igrejas Particulares. 

A Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, na região noroeste de Belo 

Horizonte, congrega três comunidades de devoção mariana, também sem a 

presença de carismáticos. Na Paróquia Santíssima Trindade, na região oeste, 

a RCC aparece como pastoral social responsável apenas pela pastoral litúrgica 

Perseverança. Já a Paróquia Cidade Jardim, na mesma região das paróquias 

escolhidas (centro-sul), possui um grupo de oração, mas não específico para 

jovens. Não foi observada nessas paróquias a RCC como norteadora de suas 

práticas.  

Como decorrência desse processo de escolha, optou-se por estudar os jovens 

de duas comunidades carismáticas ligados a paróquias da Arquidiocese de 

Belo Horizonte: a Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI), no bairro Vila 

Paris, e a Paróquia Nossa Senhora Rainha (NSR), no bairro Belvedere. Dentre 

as 140 paróquias listadas pela Arquidiocese em Belo Horizonte,9 escolheu-se 

trabalhar com a MDI e com a NSR por ambas terem seus grupos de jovens 

orientados pela RCC e por apresentarem características que as distinguem das 

outras paróquias, seja pela sua capacidade de utilização dos meios de 

                                                 
9 Disponível em http://www.arquidiocesebh.org.br/catalogo/paroquiasLista.php Acessado em 
06/03/2010. 
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comunicação para evangelização, seja pela sua importância para a própria 

RCC, por apresentarem grande número de jovens adeptos de suas práticas.10  

Como metodologia fez-se a opção por múltiplos recursos técnicos, utilizando-se 

de observação participante e história oral temática, para fazer uma pesquisa 

qualitativa com análise de conteúdo. Essa metodologia pretendeu captar a 

Renovação Carismática Católica vista de dentro, narrada pelos seus jovens 

membros. Foi pedido a cada depoente que discorresse sobre o tema da RCC, 

relatando sua própria experiência. As entrevistas foram individuais, anotadas e 

transcritas, sem uso de gravador para evitar inibição detectada no pré-teste. 

Depois de ordenadas, seu conteúdo foi checado com cada entrevistado a fim 

de confirmá-las, já que a convivência com os jovens das duas comunidades 

carismáticas permitia contato com eles sempre que necessário, como no caso 

das confirmações. Foram realizadas trinta e duas entrevistas com os jovens 

carismáticos da MDI e da NSR. Todos os nomes das pessoas entrevistadas 

que aparecem no texto são reais, tendo sido sua divulgação autorizada, assim 

como a transcrição de seus relatos e fotos cedidas, conforme (ANEXO 1).  

Além disso, foram observadas e registradas por escrito e através de fotografias 

as atividades das paróquias, especialmente as que envolviam os jovens. 

Desenvolveu-se a técnica da observação participante com um cuidado na 

etnografia dos cultos, reuniões, festas, ensaios e outros, para buscar entender 

o comportamento dos jovens carismáticos. Foi feita a escolha por métodos e 

não por um método em particular, para que se ampliassem as possibilidades 

de análise das informações obtidas e nos quais, de acordo com Gil (1999), se 

reconheça a importância dos sujeitos ouvidos no processo de construção do 

conhecimento, proporcionando a descrição direta da experiência, para que a 

realidade não seja única, mas sim passível de ser interpretada e 

compreendida. 11 O relato etnográfico decorrente da observação participante é 

                                                 
10 Iniciou-se este trabalho no ano de 2008 e durante o percurso da investigação observou-se 
uma acelerada transformação no que diz respeito aos cultos, variação dos ritos e um 
chamamento crescente dos jovens para participar das atividades das Igrejas. Constatou-se 
ainda uma ampliação no uso dos equipamentos tecnológicos cada vez mais diversificados, 
tornando-se, em alguns momentos, quase impossível a pesquisadora acompanhar tal 
processo. Verificou-se também maior difusão da RCC em outras paróquias, como as de Santa 
Rita de Cássia e de Santana, não identificada no início da pesquisa. 

11 A esse respeito ver GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 
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importante para localizar o objeto dessa investigação, pois, segundo Concone 

(1998:136), “A chamada pesquisa qualitativa parece especialmente necessária, 

quando as questões que estão em jogo dizem respeito ao desvendamento de 

valores, do ethos, da visão de mundo, das representações, do vivido”.  

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro trata da juventude 

brasileira e sua busca pela religião na modernidade, introduzindo a Renovação 

Carismática Católica (RCC) com um pequeno histórico e suas principais 

características. Fala ainda da relação entre a Igreja Católica Apostólica 

Romana (ICAR) e a Renovação Carismática Católica (RCC) no Brasil, além de 

mostrar como a RCC se apresenta em Belo Horizonte.  

O segundo capítulo trabalha a RCC nas duas paróquias estudadas, a Paróquia 

Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI) e a Paróquia Nossa Senhora Rainha 

(NSR), trazendo o histórico das paróquias e a formação e o funcionamento dos 

seus respectivos grupos de jovens, que constituem a Obra Jovem da MDI e o 

Projeto Jovem Fanuel da NSR, destacando sua importância para a RCC.  

No capítulo terceiro, a transformação do ser jovem na RCC é mostrada por 

meio de análise crítica aos parâmetros da sexualidade, da conversão e do 

modelo de jovem carismático, ressaltando a liderança leiga e apresentando os 

novos evangelizadores midiáticos, que aparecem mais na NSR, mas que 

também foram incorporados pela MDI como observado durante o processo de 

pesquisa.  

As considerações finais são feitas a respeito da inserção na modernidade do 

modelo da RCC adotado pelos jovens carismáticos da pesquisa que, segundo 

a maioria dos entrevistados, vivem num mundo cada vez mais carente de 

orientações sólidas como referências do que seria certo e bom para eles, 

comprovando assim as falas dos teóricos que embasaram o presente estudo. 
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Capítulo 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juventude brasileira e a busca da 
religião na Modernidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas sociedades modernas, a crença e a participação religiosas 
são “assunto de opção pessoal”: são assuntos particulares, que 
dependem da consciência individual e que nenhuma instituição 
religiosa ou política podem impor a quem quer que seja. 
                                                                 

  Danièle Hervieu-Léger 
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Para tratar da categoria sociológica juventude, convém precisar seu significado, 

lembrando que toda classificação é arbitrária e foi criada para melhor 

entendimento do conceito. Há que se ter cuidado com as generalizações e 

levar em conta as diferenças, o que leva os estudiosos, como a educadora 

Marília Sposito (2003), a optar por falar em juventudes, no plural, para ressaltar 

de qual juventude se está tratando, considerando sua diversidade e 

complexidade. Segundo essa pesquisadora, o emprego do termo juventude se 

distingue pela época, pela classe social e pela condição sócio-econômica. Para 

ela, o “jovem” foi inventado pela sociedade moderna, o que fica claro, se 

comparamos uma menina de 13 anos, que no século passado estaria pronta 

para casar e ter filhos, com uma da mesma idade que hoje, no Brasil, estaria 

tutelada e protegida por um estatuto da criança e do adolescente. 

 A maioria das pesquisas sobre juventude no Brasil trabalha com a faixa etária 

de 15 a 24 anos, como apontam Abramo & Branco (2005) e Novaes (2006). 

Contudo, as concepções do termo juventude sempre foram polêmicas, o que 

altera seu conceito de acordo com o contexto social, como nos lembra o 

consultor da Unesco para políticas de juventude, Eliseu de Oliveira Chaves 

Júnior12: “As Nações Unidas entendem os jovens como indivíduos com idade 

entre 15 e 24 anos, mas cada país pode estabelecer sua “faixa jovem”. No 

Brasil aceita-se excepcionalmente o grupo de 24 a 29 anos”. Segundo o Plano 

Nacional de Juventude (PNJ), elaborado na forma de Projeto de Lei (PL 

4530/04),13 jovem é todo aquele indivíduo com idade entre 15 e 29 anos, tendo 

sido esse o critério adotado na dissertação. De acordo com levantamento do 

IBGE, essa faixa etária engloba 50,5 milhões de brasileiros (28% da 

população), sendo que Minas Gerais possui 3,34 milhões de jovens, segundo 

pesquisa IBGE de 2007. O chamado PEC da juventude (proposta de emenda 

constitucional, PEC 42/2008), que insere o termo “juventude” na Constituição 

Federal, foi aprovado na câmara dos deputados em 12/11/2008 e segue para o 

Senado Federal. De acordo com um artigo de 24/03/2009 de Danilo Moreira, 

secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Juventude, o texto prevê lei 
                                                 
12 Texto disponível em: http://www.adolec.br/bvs/adolec/P/cadernos/capitulo/cap03/cap03.htm 
Acessado em 29/05/2009.  
13 Aprovado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados aguarda a votação em 
plenário. 
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específica garantindo o compromisso do governo com políticas públicas para 

os jovens brasileiros situados na faixa etária de 15 a 29 anos, assegurando-

lhes direitos como saúde, alimentação, educação, profissionalização, lazer e 

cultura14. Entretanto, as desigualdades das condições de vida dos jovens 

brasileiros não permitem ainda que esses direitos cheguem para todos. Como 

já apontado na introdução, este trabalho trata dos jovens desse recorte de faixa 

etária, especificamente de duas paróquias de Belo Horizonte, capital do Estado 

de Minas Gerais, a Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI) e a Paróquia 

Nossa Senhora Rainha (NSR), e de sua inserção e atuação na Renovação 

Carismática Católica (RCC). A primeira motivação para fazer esta pesquisa 

sobre os jovens carismáticos em Belo Horizonte foi justamente uma 

inquietação causada por observar sua busca pelo pertencimento a um grupo 

religioso. Inseridos num contexto de tantas opções, apelos e estímulos dos 

mais variados e oriundos de uma sociedade moderna e secularizada de 

consumo veloz e estonteante, procuram a religião de uma maneira 

conservadora. Essa busca contraria o que se esperaria dessa juventude: a 

escolha pelas inovações e não pelo institucionalizado, pelo comportamento 

normativo, cheio de dogmas e ditado pela dicotomia do bem e do mal, do certo 

e do errado, característica de uma religião tradicional.   Para tentar entender 

essa busca da religião pela juventude carismática na sociedade 

contemporânea foi necessário pesquisar alguns dos vários significados do 

conceito de modernidade. De acordo com Gregory Baum (1992), os sociólogos 

tendem a definir a modernidade como a civilização que começou no final do 

século XVIII com as revoluções industrial e democrática, ambas derivadas de 

idéias iluministas. Segundo Baum 15, muitos desses sociólogos, como Augusto 

Comte e Max Weber, afirmaram que a ciência e a racionalidade levariam ao 

declínio da religião, sendo que Weber relacionou a obsessão com o progresso 

material ao que ele chamou de desencantamento do mundo. Touraine (1994) 

questiona se a modernidade pode ser identificada com esse desencanto, que 

ele usa como sinônimo de racionalização, racionalização essa que para Weber 

(1968) poderia transformar a sociedade moderna numa jaula de ferro, numa 

                                                 
14 Conteúdo disponível em: http://www.juventude.gov.br Acessado em 29/05/2009. 
15 BAUM, Gregory. A modernidade: perspectiva sociológica. Revista Concilium: A 
modernidade em discussão. Petrópolis: Vozes, p. 8-10, 1992. 
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prisão. Touraine destaca que “A sociedade moderna nasce com a ruptura da 

ordem sagrada do mundo”, passando tudo a ser explicado através da razão. 

Com o uso quase que exclusivo da racionalidade instrumental, o homem 

moderno esquece sua subjetividade e se perde. Fica assim configurado para 

autores como Touraine o maior pecado da modernidade: “a idéia de sujeito, tal 

como aqui está definida e defendida, parece seguir na contramão do 

pensamento moderno”, já que para ele “A modernidade marcaria a passagem 

da subjetividade para a objetividade”, o que está de acordo com a ideia da 

relação intrínseca entre secularização e desencantamento. Quanto mais o 

homem usa a razão, mais se prende à matéria, afastando-se da espiritualidade 

e da religião. Touraine comenta ainda que “Nada é mais absurdo e destruidor 

que recusar a secularização, que podemos também chamar de laicidade, mas 

nada autoriza a jogar fora o sujeito com a religião como não se joga fora a 

criança com a água do banho”.16 Entretanto, outros autores, como Peter Berger 

(2001:10), apontam que, se a modernização teve efeitos secularizantes, ela 

trouxe no seu bojo, ao mesmo tempo, movimentos de contra-secularização: 
 

Algumas instituições religiosas perderam poder e influência em 
muitas sociedades, mas crenças e práticas religiosas antigas 
ou novas permaneceram na vida das pessoas, às vezes 
assumindo novas formas institucionais e às vezes levando a 
grandes explosões de fervor religioso. 
 

Berger chama atenção para o fato de que a vida moderna despojou as pessoas 

de pontos de referência firmes, o que as leva a uma busca de estabilidade e de 

um sentido para a própria existência (BERGER apud MACHADO, 1996: p. 32). 

O próprio Weber afirmou que o progresso, proporcionado pela ciência, 

“despojado de significação, faz da vida um acontecimento igualmente sem 

sentido”.17 O homem moderno é obrigado assim a procurar com seus próprios 

recursos um significado para sua existência. A busca do sentido remete à 

busca da ordem, apontada por Bauman (1999) na sua obra Modernidade e 

ambivalência e que ajuda a explicar a procura da religião por parte da 

juventude, geralmente associada justamente à inconformidade com a ordem e 

                                                 
16 Ver as citações deste autor em TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Petrópolis: 
Vozes, p.226-228, 1994. 
17 WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, p. 31, 1968. 
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que agora anseia por um mundo no qual se saiba de que modo prosseguir, que 

traga algo que organize o caos, numa aparente nostalgia do mundo ordenado 

de modo divino, sem dúvidas, medos ou incertezas. Essa juventude, que ao 

entrar neste mundo já o encontrou com todas essas contradições, é capaz de 

conseguir movimentar-se rapidamente, por estar acostumada à velocidade com 

que tudo se desloca e por ser mais propensa à renovação, ampliando suas 

oportunidades de experimentação (inclusive religiosa), como destaca 

Balandier:   

A desordem reaviva o desejo de ordem, a espera de figuras da 
lei. Os deuses só se afastaram para voltar mais fortes. (...) a 
memória se recompõe, a continuidade se estabelece, o sentido 
é buscado, bem como os signos reveladores de afinidades 
nascentes com um mundo em contínua transformação. O ato 
de crer não se fixa mais de forma durável, alia-se ao 
movimento; não fornece mais respostas definitivas, mas não 
desaparece. 18 
 

Para Balandier, “a modernidade é o movimento mais a incerteza” 19, ou seja, 

vivemos num momento marcado pela fluidez, onde “tudo está embaralhado, as 

fronteiras se deslocam, as categorias se tornam confusas. (...) O individualismo 

generalizado, o enfraquecimento das relações, a incerteza na identificação 

contribuem conjuntamente para essa instabilidade.” 20 Num mundo, no qual as 

opções vêm no plural, num leque aberto de múltiplas alternativas, os indivíduos 

não somente têm a oportunidade da escolha, mas são praticamente obrigados 

a escolher. Esse amplo espectro de possibilidades conduz mais a dúvidas do 

que a certezas, segundo Balandier: 

Face a um real incerto, a figura do homem se torna cada vez 
mais confusa, embaralhada como seria a imagem transmitida 
por uma superfície líquida em constante movimento. O homem 
se vê em parte deslocado em um mundo onde a ordem, a 
unidade e o sentido lhe parecem obscurecidos; na presença de 
uma realidade flutuante e fragmentada, ele se interroga sobre 
sua própria identidade, sobre sua própria realidade...21 

                                                 
18 BALANDIER, Georges. O Dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
ps.150, 183-184, 1999. 
19 BALANDIER, Georges. A desordem: elogio do movimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 
167, 1997. 
20 Id, 1999, ps. 20 e 21. 
21 Id. 1997, p. 179. 
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Pela pesquisa bibliográfica observou-se não haver consenso entre os autores 

sobre os conceitos de modernidade e de pós-modernidade, permanecendo em 

aberto tais questões. O que se pode afirmar é que vivemos numa era marcada 

pela incerteza e insegurança, em que há uma super oferta de opções 

descartáveis, trazendo a incômoda sensação de inconstância e fluidez. Tudo 

se move muito rápido dificultando as percepções da juventude sobre noções de 

certo e errado, valores éticos e ideais comunitários. De acordo com Castells 

(2005:41) 

Em um mundo de fluxos globais de riqueza, poder e imagens, a 
busca da identidade, coletiva ou individual, atribuída ou 
construída, torna-se a fonte básica de significado social (...) 
Nesse processo, a fragmentação social se propaga, à medida 
que as identidades se tornam mais específicas e cada vez mais 
difíceis de compartilhar.  
 

Nesse contexto secularizado, tem-se a sensação inquietante de que falta algo 

importante que fora deixado de lado e aparece a necessidade de se sentir feliz 

e seguro, de fortalecer as frágeis inter-relações humanas. Se o progresso 

material criou novas oportunidades e aumentou a riqueza, aumentou também a 

distância entre os ricos e pobres, acentuou as diferenças e criou cidades onde 

fica difícil respirar, conviver e se deslocar. A explicação racional para todos os 

quesitos não trouxe estabilidade emocional nem soube trabalhar a 

subjetividade: “os novos problemas e desafios que afloram na atualidade vão 

além das respostas e soluções apresentadas pela modernidade e revelam os 

próprios limites da mesma”. (SANCHEZ, 2006:3). Como antevia Berger (2001), 

a impossibilidade de conviver com a incerteza provocada pela modernização 

pode promover um impulso conservador para a religião, que retoma seu papel 

de regulador social e funciona como principal instância produtora de sentido. 

Essa procura de valores tradicionais recupera a segurança perdida, o que 

poderia explicar a busca da juventude pela religião na modernidade, como se 

fosse uma volta ao paraíso: 

 

[...] a modernidade, por razões muito compreensíveis, solapa 
todas as velhas certezas; a incerteza é uma condição que 
muitas pessoas têm grande dificuldade em assumir; assim, 
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qualquer movimento (não apenas religioso) que promete 
assegurar ou renovar a certeza tem um apelo seguro. 22  
 

Esse fenômeno pode ser observado pela presença marcante de jovens na 

Renovação Carismática Católica (RCC) em Belo Horizonte, objeto de estudo 

do presente trabalho. Embora usem a razão e usufruam do progresso 

tecnológico cotidianamente, isso não basta para satisfazer suas necessidades, 

o que parece levar estes jovens a buscar nos grupos religiosos sentimentos de 

pertença, segurança e proteção que não encontram nas suas outras relações, 

já que “Religiões são fontes de sentido, nos dizem o que é o mundo, como 

devemos nos colocar nele...” 23  

As pesquisas de Regina Novaes24 corroboram essas observações, indicando a 

predominância dos grupos religiosos nas formas de participação juvenil25. No 

seu artigo “Os jovens, os ventos secularizantes e o espírito do tempo”, 26 

embora enfoque principalmente aqueles sem religião, a referida pesquisadora 

comenta como os jovens podem ser vistos como um espelho que reflete as 

ambivalências e contradições da sociedade brasileira moderna, afirmando que 

num tempo em que impera a insegurança, em que não se tem certeza de nada 

e no qual as relações se mostram frágeis e instáveis, a inserção num grupo 

religioso ganha novos significados.27 Novaes pondera que, se essa busca não 

está livre do modismo consumista da Modernidade, ao mesmo tempo pode 

significar uma afirmação do pertencimento religioso como fator de agregação 

                                                 
22 BERGER, Peter. A dessecularização do mundo: uma visão global. Religião e Sociedade, v. 
21, n.1, p.14, 2001 
23 PRANDI, Reginaldo. A religião do planeta global. In: ORO, Ari Pedro & STEIL, Carlos (orgs.). 
Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, p. 67, 1997. 
24 Ver NOVAES, Regina & MELLO, Cecília. Jovens do Rio: circuitos, crenças e acessos. 
Comunicações do Iser, n.57, ano 21. Rio de Janeiro, 2002.  
25 Ver mais detalhes na pesquisa “Perfil da Juventude Brasileira” em ABRAMO & BRANCO 
(2005:369-447). 
26 NOVAES, Regina. Os jovens, os ventos secularizantes e o espírito do tempo. In: TEIXEIRA, 
Faustino & MENEZES, Renata (orgs.). As religiões no Brasil: continuidades e rupturas. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 
27 A esse respeito é notável a contribuição de Zygmunt Bauman (2001) ao usar uma metáfora 
descrevendo a atual modernidade como líquida, onde o que antes era sólido e dava segurança 
derreteu, ficando fluido, disforme e desordenado. É neste contexto liquefeito e fragmentado da 
sociedade moderna, que outros autores chamam de pós-modernidade, que o jovem vai ter que 
buscar sentido para sua vida. 
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social e configurar uma resposta ética, de paz, em meio a tanta turbulência. 

Essas motivações também aparecem numa pesquisa do Centro de Estatística 

Religiosa e Investigações Sociais (CERIS), publicada em 2002, que aponta 

como primeira motivação de crer a “realização de um sentido de vida e 

encontro de justiça, paz e harmonia pela religião”:  
 

Esse significado reporta-se ao sentido clássico da religião e 
assegura uma função social específica a ela, isto é, oferecer 
referências para um agir ético e responder ao sentido da vida. 
(...) Além desse sentido, identificamos outros. A tradição e a 
experiência religiosa são também motivações que impulsionam 
o indivíduo contemporâneo a crer.28 

 

De acordo com os dados desta pesquisa, o catolicismo institucional sobressai 

nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, o que poderia 

explicar o interesse dos jovens belo-horizontinos por uma religião tradicional. 

Cabe ressaltar também o que Martins (2002:79) identificou como “experiência 

religiosa”: a ânsia dos indivíduos em experimentar o sagrado em suas vidas, o 

que aparece tanto na fala dos teóricos quanto nas pesquisas citadas. Isso pode 

ser comprovado pela já referida análise do sociólogo francês Georges 

Balandier (1999), que afirma que “em períodos de mutações, movimento e 

incerteza, de individualismo crescente, as redescobertas do sagrado obedecem 

primeiro a uma necessidade compensatória”. 29 Como foi dito anteriormente, 

para esse autor, “a modernidade é o movimento mais a incerteza” 

(BALANDIER, 1997). Por isso será através da religião, da redescoberta do 

sagrado e do pertencimento a um grupo religioso que o comportamento dos 

jovens vai conseguir ganhar sentido e valor. Faz-se premente a necessidade 

da religião como um porto seguro, como se não houvesse outro lugar onde se 

pudesse buscar o sentido da vida. Dessa maneira, os jovens buscariam, ao 

participar da comunidade que os acolheu, distanciar-se de um mundo confuso 

que não oferece bem estar nem estabilidade emocional, como destaca Lorena 

                                                 
28 MARTINS, Andréa Damacena. Crenças e motivações religiosas. In: SOUZA, Luiz Alberto 
Gómez & FERNANDES, Sílvia Regina Alves (orgs.). Desafios do catolicismo na cidade: 
pesquisa em regiões metropolitanas brasileiras. Coleção CERIS. São Paulo: Paulus, p.78, 
2002. 
29  BALANDIER, Georges. O Dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
p.30, 1999. 
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(17): “Aqui te passa uma segurança para poder continuar que não tem em 

nenhum outro lugar.” A fala da jovem da MDI remete às considerações de 

Bauman sobre a comunidade se constituir num refúgio para a incerteza:    
 

[...] o principal apelo do comunitarismo é a promessa de um 
porto seguro, o destino dos sonhos dos marinheiros perdidos 
no mar turbulento da mudança constante, confusa e 
imprevisível. (...) A harmonia interior do mundo comunitário 
brilha e cintila contra a escura e impenetrável selva que 
começa do outro lado da estrada. É lá, para esse ermo, que as 
pessoas que se juntam no calor da identidade partilhada jogam 
(ou esperam banir) os medos que as levaram a procurar o 
abrigo comunitário. 30 
 

Estaria caracterizado assim o processo das tribos urbanas descrito por 

Maffesoli (2006) como construtor do tecido social que forma as instituições, 

dentre elas as igrejas, onde os membros da “tribo” são unidos pelo 

pertencimento e “onde o afeto, o sentimento, a emoção sob suas diversas 

modulações têm um papel essencial”. 31 

As reflexões dos autores citados neste capítulo levam a pensar que ainda 

temos a presença da religião como ordenador social e fonte de sentido na 

modernidade atual, complexa e contraditória. Apesar de todas as conquistas, o 

homem moderno não conseguiu furtar-se a acreditar em algo superior a ele 

mesmo, que ele mesmo não tivesse construído e que o amparasse na sua 

vida, cuja única certeza é o término com sua morte inevitável. A angústia 

decorrente dessa certeza e das várias outras incertezas (sobre si mesmo, 

sobre os outros, sobre seu mundo) o leva a buscar o transcendente, o sagrado, 

para dar sentido a sua existência e trazer uma ordem em meio a tanta 

insegurança, característica de uma sociedade fluida e sem regras claras. A 

religião tem regras, propõe ordenar o mundo caótico do frágil homem moderno 

e promete salvá-lo de suas angústias e de seus medos. Por todos esses 

motivos, esse retorno ao sagrado e à religião se faz presente com tanta força 

na modernidade atual, como a adesão à RCC, caracterizada a seguir. 

 

                                                 
30  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, ps. 196, 197-198, 2001. 
31 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense,  p.14, 2006. 
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1.1 - Renovação Carismática Católica (RCC)   
 

Para entendermos a busca da religião pelos jovens estudados nesta pesquisa, 

cujo interesse se deu especificamente pela Renovação Carismática Católica 

(RCC), faz-se necessário conhecer a história desse movimento e suas 

principais características. Segundo Carranza (2000), o retiro espiritual da 

Universidade de Duquesne, Pittsburg, no estado da Pensylvania, nos Estados 

Unidos, em fevereiro de 1967, é identificado como o momento do nascimento 

da Renovação Carismática Católica:  
 

É a partir da leitura do livro A Cruz e o Punhal de autoria do 
pastor protestante David Wilkerson, além desse retiro realizado 
na universidade, que se desencadeia uma onda de 
manifestações espirituais que incluem a transformação 
espiritual dos jovens que aderiam à nova manifestação.32  
 

A RCC ficará inicialmente conhecida como “pentecostalismo católico”. 

Pentecostes no catolicismo é o quinquagésimo dia após a Páscoa, quando se 

celebra o envio do Espírito Santo por Deus aos apóstolos por não terem mais a 

presença física de seu filho, Jesus. Denominado de Batismo no Espírito Santo, 

está descrito no Novo Testamento como se fossem labaredas de fogo 

descendo sobre os apóstolos que ficaram cheios do Espírito Santo e 

começaram a falar em línguas estranhas, como nos explica Prandi (1998) ao 

falar dos carismáticos: 

Dão grande importância aos dons do Espírito Santo, sobretudo 
à glossolalia – o dom de falar línguas desconhecidas, quando o 
Espírito Santo se manifesta nos fiéis em transes coletivos, 
numa reprodução do episódio bíblico de Pentecostes – e o dom 
da cura divina, o que os aproxima bastante dos evangélicos 
pentecostais. Marcam porém, e fortemente, sua identidade 
católica, ao acentuarem a devoção à Nossa Senhora, o apego 
à Eucaristia e a fidelidade ao Papa.33 

O citado retiro espiritual universitário de alunos e professores católicos  ficou 

conhecido como final de semana de Duquesne e registra as primeiras 

manifestações que vão caracterizar a RCC, “espalhando-se a seguir, 

                                                 
32 CARRANZA, Brenda. Renovação carismática católica: origens, mudanças e tendências. 
Aparecida: Santuário, p.24, 2000. 
33 PRANDI, Reginaldo. Um sopro do espírito: a renovação conservadora do catolicismo 
carismático. 2.ed. São Paulo: Edusp, p.15, 1998. 



 31

rapidamente, em diversos lugares do mundo, experimentando-se e 

redescobrindo-se uma nova efusão do Espírito Santo, com seus dons e 

carismas” 34. Uma das participantes do retiro de Duquesne contou que a 

experiência denominada no Novo Testamento de Batismo no Espírito Santo foi 

acontecendo de maneira diversa para cada pessoa, mas atingindo a todos. 

Dessa forma os dons carismáticos - profecia, discernimento, interpretação, 

línguas, sabedoria, cura, fé, milagres e ciência - que, segundo a Bíblia, foram 

concedidos aos apóstolos, foram também concedidos a eles, e essa 

experiência foi sendo repetida em outras universidades, propalando-se por 

todos os cantos, através principalmente dos grupos de oração, que se tornaram 

a base da RCC. “Organizados geralmente nas paróquias e liderados por leigos, 

eles são formados por um número variado de pessoas, em reuniões que 

acontecem semanalmente. Muitos dos grupos de oração deram origem às 

comunidades carismáticas”.35  

As observações feitas nas duas comunidades estudadas, bem como os 

depoimentos colhidos na pesquisa, permitem afirmar que a ênfase na 

experiência pessoal com o Espírito Santo vai marcar os carismáticos, que 

valorizam ao máximo esse contato íntimo com o sagrado e relatam sentir 

emocionalmente uma proximidade física tanto com o Espírito Santo, quanto 

com Deus, Jesus, Maria, anjos e santos. Por isso as manifestações 

carismáticas nos grupos de oração ou nos encontros, eventos, retiros e 

celebrações envolvem tanta corporeidade, para mostrar essa aproximação: 

“Corpo, linguagem e sentidos constituem-se, portanto, como elementos de uma 

totalidade produtora de orações e de situações que conduzem a experiências 

místicas”.36 Nas missas de orientação carismática o Santíssimo Sacramento 

passeia entre os fiéis, levado no ostensório que pode ser tocado, enquanto que 

nas celebrações católicas tradicionais o Santíssimo sai do sacrário apenas 

retirado pelo Padre na hora da bênção, não devendo ser tocado. Essas 

manifestações carismáticas de intimidade com o sagrado contrariam as 

                                                 
34 Conteúdo disponível em http://www.rccsp.org.br Acessado em 27/10/2009. 
35 Conteúdo disponível em http://www.rccbrasil.org.br/historia-da-rcc.php Acessado em 
27/10/2009.  
36 PEREIRA, Edilson. O espírito da oração ou como carismáticos entram em contato com Deus. 
Religião e Sociedade, Rio de janeiro, v.29, n.2, p. 77, 2009. 
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colocações de Durkheim (2008) a respeito da separação entre o que é sagrado 

e o que é profano, já que para ele “a presença do sagrado pode ser definida 

com base nos seus sinais exteriores, isto é, em função dos tabus e proibições 

que isolam e protegem objetos, pessoas e lugares sagrados” (DURKHEIM 

apud MONTERO, 1994:74). As orações são feitas espontaneamente em voz 

alta pelos carismáticos como no retiro original, com os braços levantados, 

revelando afetividade e certeza presencial do Espírito Santo, além de 

expressar a crença nos milagres oriundos dessa fé.  

A RCC então retoma o acontecimento de Pentecostes e faz uma releitura do 

mesmo, entendendo-o como “um reavivamento espiritual por meio da oração 

de louvor, a experiência da vida nova no Espírito, e a manifestação dos seus 

dons e carismas”.37 A vida que os carismáticos chamam de renovada após a 

conversão pelo Batismo do Espírito Santo vai ser fator predominante para que 

a denominação Renovação Carismática Católica prevaleça sobre a inicial, de 

pentecostalismo católico. Carranza & Mariz (2009:140) sintetizam: 
 

A pentecostalização católica proposta pela RCC se destaca por 
oferecer ao leigo um contato direto com o sagrado e o 
sobrenatural através dos dons do Espírito Santo. Desta forma 
agrega milhões de católicos seduzidos pela novidade de 
vivenciar a manifestação dos dons do Espírito Santo na 
glossolalia (falar em línguas), na cura e na libertação de todos 
os males, na experiência pessoal de encontro com Deus 
focada na emoção.  
 

Ainda segundo Carranza (2000) a RCC conta com cerca de 40 milhões de 

adeptos no mundo, com 270 mil grupos de oração em mais de 140 países, 

sendo 30% na América Latina, e no Brasil em torno de oito milhões de 

membros e 61 mil grupos de oração em 95% das dioceses do país. Já o portal 

oficial da RCC fala em 235 países e 148 mil grupos de oração no ano de 2000. 

Como os grupos de oração se organizam segundo suas próprias necessidades 

e se desenvolvem de acordo com o carisma de suas lideranças, fica difícil 

precisar seu número exato ou acompanhar sua expansão. A seguir trabalha-se 

o surgimento e difusão da RCC através desses grupos no Brasil.  

                                                 

37 OLIVEIRA, Pedro et al. Renovação Carismática Católica: uma análise sociológica, 
interpretações teológicas. Petrópolis: Vozes/INP/CERIS, p.22, 1978.  
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1.2 - Renovação Carismática Católica (RCC) no Brasil 
 

Há um consenso entre os estudiosos da religião sobre o grande impacto que o 

Concílio Vaticano II (1962-1965) teve sobre a Igreja Católica. No Brasil, os 

grupos que apareceram depois do Concílio e sofreram sua influência foram a 

Teologia da Libertação e a Renovação Carismática Católica, ambos com um 

desejo de um novo jeito de ser Igreja. Esses movimentos apresentam em 

comum uma ênfase ao trabalho dos leigos (não sacerdotes), e, como maior 

diferença, o atual apoio da Igreja Católica tradicional que a RCC possui 

(embora ainda existam resistências por parte do clero às práticas da RCC, 

principalmente àquelas ligadas à sua origem pentecostal), enquanto as 

comunidades eclesiais de base (CEBs) da Teologia da Libertação foram 

perdendo espaço, tanto pela falta de apoio do Vaticano quanto pela perda de 

força política com o fim da ditadura militar. Segundo Maués (2004:91) 

 
Os dois movimentos pós-conciliares divergem em sua 
inspiração ideológica podendo as CEBs ser caracterizadas 
como politicamente progressistas e a RCC pensada como 
conservadora, a despeito dos seus aspectos nitidamente 
modernos como a dança, o canto, os gestos e outras técnicas 
corporais em seus rituais.  
 

Nessa afirmação de Maués, podemos ver como os teóricos têm dificuldade de 

situar a RCC, já que ela apresenta elementos tradicionais no seu conteúdo e 

ao mesmo tempo elementos modernos em suas práticas. Esse paradoxo vai 

acompanhar toda a história da RCC e aparece nos depoimentos colhidos para 

este estudo e na fala de autores como Marcelo Camurça ao comentar que  

 
[...] a despeito destes grupos carismáticos aderirem a estilos da 
vida moderna dos mass media, da cultura psi, do lazer e 
consumo, estes portam uma mentalidade conservadora e 
ascética, de oposição aos costumes mundanos, como sexo 
antes do casamento, uso de preservativos, (...) Enfim, todo um 
formato “pós-moderno” envolvendo um conteúdo 
conservador.38 
 

                                                 

38 Trabalho apresentado por Marcelo Camurça na 26ª Reunião Brasileira de Antropologia de 01 
a 04 de junho de 2008, disponível em http://www.scribd.com/doc/22634692/Marcelo-Camurca-
Cosmologia-do-Catolicismo, ps. 7-8.  Acessado em 04/06/2010. 
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Os jeitos de ser Igreja das CEBs e da RCC são chamados por Teixeira (2005) 

de um catolicismo dos reafiliados, dentre os outros estilos de ser católico do 

brasileiro. Essa espécie de re-afiliação dos católicos carismáticos diferencia a 

RCC de um catolicismo oficial que segundo esse autor vem perdendo fiéis, se 

compararmos os números do censo de 2000 com os anteriores. Também de 

acordo com a análise de Antoniazzi (2003) os dados do Censo do IBGE de 

2000 mostram a diminuição da porcentagem de católicos de 83,8% em 1991 

para 73,8% em 2000 e o avanço dos evangélicos, que passaram de 9,05% em 

1991 para 15,45% em 2000, além do aumento dos que se declaram sem 

religião, apontado no mesmo censo, que foram de 4,8% da população em 1991 

para 7,3% em 2000.  No entanto, o número de pessoas que se declararam 

católicas no Brasil passou de 122,3 milhões em 1991 para 125,5 milhões em 

2000, o que é explicado por Jacob et al (2003): 

 
[...] o aumento do número de católicos, observado entre 1991 e 
2000, de um pouco mais de 3 milhões de pessoas, esconde, na 
realidade, um diferencial de crescimento negativo de mais de 
16 milhões, se o crescimento dos católicos tivesse se dado no 
mesmo ritmo que o da população brasileira ao longo desse 
período (...) dois fatores estariam contribuindo para essa 
situação: de uma parte, o crescimento das igrejas evangélicas 
pentecostais, e, de outro, o aumento do número de pessoas 
que se declaram sem religião. 39  
 
 

Esses dados justificam alguns autores que entendem a RCC como uma reação 

ao declínio no número de católicos, cuja tendência de queda percentual foi 

confirmada pela pesquisa CERIS de 2004 sobre mobilidade religiosa que 

apontou 67,2% de católicos no Brasil contrapondo ao aumento dos evangélicos 

pentecostais, caracterizando um intenso trânsito religioso.40 Teixeira (2005:16) 

ressalta “que o crescimento evangélico deve-se sobretudo à expansão 

pentecostal, que responde sozinha por 10,4 % do percentual evangélico”.  

Esses números mostram, então, que o pentecostalismo, tanto evangélico 

                                                 
39  JACOB, Cesar Romero et al. Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil. Rio 
de Janeiro: PUC-RIO; São Paulo: Loyola, p.15, 2003. 
40 FERNANDES, Sílvia Regina Alves (org.). Mudança de religião no Brasil: desvendando 
sentidos e motivações. Coleção CERIS. São Paulo: Palavra & Prece, p. 120, 2004. 
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quanto católico, encontrou um bom campo para se expandir no Brasil, bem 

como por toda América Latina.  

 Segundo Carranza (2000) e Sousa (2005), logo após seu surgimento nos 

EUA, o pentecostalismo católico chegou ao Brasil no final da década de 60, 

através dos padres jesuítas norte-americanos Harold Joseph Rahm e Eduardo 

Dougherty, em Campinas, no interior de São Paulo. Carranza (2000) destaca 

também a publicação do livro Sereis batizados no Espírito de autoria do Padre 

Harold Rahm e Maria Lamego em 1972 e aprovado pela CNBB41 como 

essencial para a difusão da RCC no Brasil, causando impacto semelhante ao 

do livro A cruz e o punhal nos EUA, embora para ela o caráter empresarial e 

tecnológico que o Padre Eduardo imprimiu ao movimento provoque 

posteriormente o afastamento do Padre Harold da RCC e diminua seu 

ecumenismo inicial, principalmente com os evangélicos pentecostais, apesar 

do seu mito de origem comum.  

Dessa maneira, para Carranza (2000) a RCC foi difundida com a formação dos 

grupos de oração no Espírito a partir de encontros com sacerdotes norte-

americanos e seus retiros, firmando-se no território brasileiro através da 

priorização dos jovens como principal foco de evangelização e ao mesmo 

tempo fonte de novos evangelizadores, com a “moralização da juventude nos 

moldes éticos propostos pela RCC”.42 Ainda conforme essa autora, a imposição 

de mãos sobre a cabeça dos que são enviados para evangelizar, gesto que 

remonta às primeiras comunidades cristãs, também ajudou na consolidação da 

RCC no Brasil. Entretanto para Sousa (2005) esse gesto ilustra a autonomia da 

RCC com relação à hierarquia católica, já que é feita por leigos e no 

catolicismo tradicional é prerrogativa clerical. Essa autonomia parcial dos leigos 

na RCC gera muita tensão nos grupos, já que permanece a autoridade da 

hierarquia eclesial apesar dos leigos exercerem livremente seus carismas. 

Como eles gostam de afirmar e pode ser constatado pela pesquisadora, “o 
                                                 
41 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil , que surgiu, parafraseando Prandi (1998), como 
uma das primeiras do mundo em 1952 com Dom Helder Câmara e com o apoio dos reformistas 
do Vaticano que objetivavam mudar a Igreja no Brasil, liderando um processo de laicato que 
serviu de referência para uma juventude que queria atuar dentro da Igreja sem a dependência 
do clero. 

42 CARRANZA, op.cit., p.56. 
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Espírito sopra aonde quer”. Essa frase é utilizada para justificar sua autonomia: 

o que importa é o que Deus “fala” diretamente com os leigos para ser feito, não 

necessitando de um sacerdote para legitimar a vontade de Deus, já que os 

próprios leigos podem confirmá-la.  

Essa tensão entre o carisma da RCC e o poder institucional da Igreja perpassa 

toda a história da RCC, desde seus primórdios até os dias atuais, já que a 

RCC, ao mesmo tempo em que se legitima através do pertencimento à Igreja 

Católica marca sua autonomia através da atuação dos leigos. (SOUSA, 

2005:130, TEIXEIRA, 2005:20). Pode-se identificar dessa forma, a tensão a 

que Bauman (2003) se refere entre a segurança da comunidade (a RCC 

pertencer à Instituição) e a liberdade individual (a atuação leiga), tensão essa 

que para ele nunca será resolvida. Essa tensão é vivida pelos jovens 

carismáticos que revezam entre a afirmação de se declararem católicos acima 

de tudo e o orgulho de terem sido renovados espiritualmente através dos 

carismas sem intermediação sacerdotal, como esclarece Prandi (1998): 

 
Eles crêem na cura pela imposição das mãos, no contato direto 
com o sagrado, através dos dons do Espírito Santo (...) sua 
organização central é basicamente laica, mesmo sediando em 
Roma sua direção máxima, onde um escritório internacional 
funciona como uma agência de missões.43  
 

Segundo a página da RCC de São Paulo na internet, esse escritório 

internacional, cuja sigla é ICCRS44, é formado por representantes de todos os 

continentes sendo representado no âmbito nacional pelo conselho nacional, 

formado pelos coordenadores de todos os estados do Brasil, e, no âmbito 

estadual, pelo conselho estadual, formado pelos coordenadores de todas as 

dioceses do Estado. Finalmente, no âmbito diocesano, há o conselho 

diocesano, formado pelos coordenadores dos grupos de oração da diocese e 

em alguns casos pelos seus representantes. João Matbum, presidente do 

conselho estadual de São Paulo, descreve os grupos de oração como “o mais 

importante e eficaz instrumento da Renovação Carismática Católica, para levar 

                                                 
43 PRANDI, op.cit., p.24 e p.34. 
44 “International Catholic Charismatic Renewal Services”  
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todos a uma efusão do Espírito Santo e a uma profunda experiência e vivência 

do amor de Deus”.45  

Dentro da Igreja Católica, a Renovação atingiu os líderes engajados em 

movimentos que já existiam, como Cursilhos da Cristandade, Encontros de 

Casais, Encontros de Juventude e Treinamento de Liderança Cristã (TLC), 

para depois se difundir através dos Grupos de Oração.46 Oliveira (1978) 

comenta que a RCC “penetra, preferencialmente, naqueles setores da Igreja 

Católica onde a prática sacramental e a vinculação institucional com a Igreja já 

são intensas”,47 por isso ele não vê a tensão entre o carisma e a instituição 

descrita por outros autores. Ele entende que a RCC não contesta, mas se 

ajusta à estrutura eclesiástica vigente, colaborando com as entidades de ação 

pastoral e social da Igreja. Entretanto, este mesmo autor afirma que a RCC 

 
[...] criou uma organização interna que lhe dá um elevado grau 
de maleabilidade: por um lado, cada grupo de oração goza de 
grande autonomia, podendo realizar suas reuniões conforme 
as necessidades específicas de seus membros; por outro, as 
comissões de serviço, atuando por meio das atividades 
auxiliares, garantem à RC uma linha comum. 48 
 
 

A ênfase organizacional na RCC presente na sua divisão estrutural com as 

comissões de serviço citadas por Oliveira (1978) revela um alto grau de 

burocratização percebida por Carranza (2000) como uma tendência à primazia 

da institucionalização do carisma sobre a autonomia dos leigos. As mudanças 

advindas dessa forte burocratização estabelecem vários patamares de 

hierarquia e processos pelos quais os carismáticos precisam passar para ter 

reconhecimento na comunidade, gerando conflitos para a pontuação dos 

lugares do pertencimento, que nos primeiros grupos de oração eram facilmente 

reconhecíveis apenas pelos sinais de conversão e fé e que agora não bastam 

mais para marcar a pertença à RCC.   

                                                 
45  Conteúdo disponível em http://www.rccsp.org.br Acessado em 27/10/2009.  
46  Cf. http://www.rccbrasil.org.br/interna.php?paginas=37 Acessado em 07/05/2010. 
47 OLIVEIRA, Pedro et al. Renovação Carismática Católica: uma análise sociológica, 
interpretações teológicas. Petrópolis: Vozes/INP/CERIS, p.29, 1978. 

48  Idem, ibidem, p.22-23, 1978. Notar o uso da sigla RC para denominar a RCC. 



 38

Entretanto, vale lembrar que, como frisou Mariz (2003:170), “a transmissão e 

reprodução de experiências coletivas apenas podem ocorrer porque existem 

organizações sociais. A vida social, por sua própria dinâmica, se organiza para 

poder sobreviver”. Mariz (2003) destaca que essa capacidade de organização é 

responsável pela sobrevivência da própria Igreja Católica, que ao contrário do 

protestantismo que não congrega os diversos grupos que rompem e acabam 

criando novas denominações, integra-os sob uma mesma liderança. Segundo 

essa autora, “uma das explicações para a sobrevivência dessa igreja sob uma 

liderança unificada por tantos séculos se encontra em sua organização 

caracterizada pela capacidade de controlar os desvios e manter grupos 

divergentes juntos”. 49 

Tal processo aconteceu com a RCC, que mantém sua autonomia, mas respeita 

a hierarquia da ICAR fortalecendo dessa forma a instituição com seu 

crescimento. Segundo Suenens (1976:19) “um dos vínculos de união entre os 

leigos e a hierarquia é o Espírito, que sendo único, se manifesta nas várias 

funções de serviço”. Assim sendo, o Espírito está na Igreja e não pode ser 

separado dela, fazendo parte de uma estrutura carismática, que é de toda a 

Igreja Católica. 

Para se ter uma idéia da burocratização interna da RCC, reproduz-se na 

página seguinte o organograma da sua estrutura no Brasil, destacando como o 

organograma da RCC segue os moldes da organização burocrática da Igreja 

Católica Apostólica Romana caracterizada por Bordieu (2009:71) “pela 

imposição de um modo de pensamento hierárquico”, diferenciando-se da 

estrutura eclesiástica e ganhando autonomia a partir dos grupos de oração: 

                                                 

49 MARIZ, Cecília. Renovação carismática católica: uma igreja dentro da igreja? Civitas - 
Revista de ciências sociais, Porto Alegre, v. 3, n.1, p. 171, jun. 2003. 
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Carranza (2000) chegou a aventar que essa excessiva burocratização 

demonstrada pelo organograma exposto50 esgotaria a RCC, tendência que não 

se concretizou, segundo Sousa (2005:203): “Não observei na Renovação 

Carismática nenhuma tendência ao desaparecimento, como propôs Dávila 

(2000:309)...” 51 nem tampouco segundo Valle (2004:101), que declara: “Longe 

de estar em retração, a RCC não faz senão expandir-se e consolidar-se no seio 

da Igreja Católica”. Mariz (2003) vê essa questão à luz de Weber, afirmando 

que “para a mensagem do carisma sobreviver vai ser preciso a burocracia”.52 

Para esta pesquisadora, é necessário que regras sejam propostas “para que os 

valores e princípios despertos por esta experiência se mantenham... se isso 

não ocorre, o carisma desaparece”.53 Portanto a burocratização da RCC, além 

de não ser vista de uma forma negativa por esses autores, é vista como 

essencial para sua propagação e manutenção. Mas a tensão entre a instituição 

Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) e a RCC com os leigos e seus 

carismas continua sempre presente. No organograma da estrutura da RCC do 

Brasil não aparecem representantes do clero, mas no seu estatuto seus 

membros se declaram a serviço da ICAR, frisando dela ser parte integrante. O 

Documento 53, elaborado pela CNBB em 1994, surge como tentativa de 

normatizar a RCC nas suas práticas como o batismo no Espírito Santo, o 

repouso no Espírito (que será explicitado no próximo item) e a imposição das 

mãos para cura e libertação (exorcismos), todas executadas por leigos, 

práticas essas que marcam sua autonomia com relação à hierarquia da ICAR. 

Dentre as orientações contidas nesse documento, destaca-se a de número 57, 

que pede que “Haja muito discernimento na identificação dos carismas e dons 

extraordinários. (...) o juízo sobre sua autenticidade e seu ordenado exercício 

compete aos pastores da Igreja”,54 tentando claramente submeter os carismas 

                                                 

50 Cf  no site http://www.rccbrasil.org.br/estrutura-da-rcc-brasil.php Acessado em 13/03/2010. 
51 A referência que Sousa (2005:203) faz de Dávila (2000:309) é sobre a fala da pesquisadora 
Brenda Maribel D’ávila Carranza, que  consta no  currículo lattes e aparece nas  referências 
bibliográficas deste trabalho como Carranza (2000), mas é a mesma referência.  
52 MARIZ, Cecília. Renovação carismática católica: uma igreja dentro da igreja? Civitas - 
Revista de ciências sociais, Porto Alegre, v. 3, n.1, p.175, jun. 2003. 
53  Idem, p.176. 
54 Disponível no site http://www.arquidiocese.org.br/media/orientapastoraisrenovacao.pdf 
Acessado em 02/04/2010 



 41

à aprovação eclesiástica para não deixar seu livre exercício para os leigos da 

RCC que tirariam ou diminuiriam dessa maneira o poder do clero. As 

observações das práticas carismáticas nas duas paróquias estudadas mostram 

que as manifestações dos carismas continuam ocorrendo espontaneamente, 

embora a tensão seja constantemente revelada na constatação das afirmações 

dos jovens do pertencimento à Igreja, numa identificação conservadora com a 

sua doutrina, mas ao mesmo tempo exercendo livremente os dons carismáticos 

na prática de seus rituais próprios e se estruturando administrativamente de um 

modo independente da ICAR. A esse respeito Martelli (1995) aponta que 

 
[...] a instituição religiosa, especialmente o Catolicismo, é ela 
mesma uma realidade complexa, capaz de harmonizar 
impulsos diferentes, exercidos fora ou dentro dela; isso graças 
a uma estrutura baseada na polaridade “autoridade 
hierárquica/laicato”, que dentro dela é posteriormente 
diferenciada em vários níveis. Durante os últimos dois séculos, 
a Igreja Católica enfrentou o “desafio da modernidade” com um 
processo de adaptação funcional, mas, ao mesmo tempo, 
capaz inclusive de grandes descontinuidades, que respondeu 
seletivamente à complexidade externa, transformando-a em 
complexidade interna (...) de que são exemplos a multiplicação 
de associações, grupos e movimentos em seu interior. 55 
 

Essa capacidade da Igreja Católica em abarcar diferentes grupos, integrando-

os para que não formem uma nova igreja, fica evidenciada ao se tratar da 

Renovação Carismática Católica e seus grupos de jovens, o que será 

trabalhado a seguir. 

 

1.3 - Os jovens da RCC em Belo Horizonte 
 

Para entender os grupos de jovens da RCC em Belo Horizonte é necessário 

situar a história desta cidade e sua relação com seus jovens habitantes e com 

o grupo religioso que os acolheu. Belo Horizonte foi a primeira cidade 

planejada do Brasil, criada e construída para ser a capital do Estado de Minas 

Gerais, que era até então a colonial Vila Rica (Ouro Preto).  Inaugurada no dia 

                                                 

55 MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna: entre secularização e 
dessecularização. São Paulo: Paulinas, p.467-468, 1995. 
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12 de dezembro de 1897, foi construída a partir de uma concepção 

urbanística que queria enfatizar a modernidade. Seu desenho pretendia 

separar o setor urbano e suburbano delimitados pela Avenida do Contorno e 

colocar Belo Horizonte entre as grandes cidades do mundo, com grandes 

avenidas, ruas largas, quarteirões simétricos, belas praças e um parque 

central lembrando Paris e Washington.  

Figura 1 – Belo Horizonte, vista da Praça Raul Soares em 1946. Foto retirada do site 
http://www.idasbrasil.com.br/idasbrasil/cidades/BeloHorizonte/port/historia.asp em 29/03/2010 

 

Mas a cidade cresceu além do esperado, com a região centro-sul, onde se 

situam as paróquias do presente estudo, estendendo-se até quase  confundir-

se com o município de Nova Lima. Os engenheiros responsáveis pelo projeto 

da cidade previam que, ao completar 100 anos, Belo Horizonte teria uma 

população de 200 mil habitantes. Hoje, passado o centenário de sua 

fundação, ela possui mais de dois milhões de habitantes. Seu parque 

produtivo é o quinto maior da América do Sul, destacando-se na indústria 

automobilística e de autopeças, siderurgia, eletrônica e construção civil, 

sendo o terceiro centro industrial do país, não esquecendo sua riqueza 

cultural e artística, sempre revelando talentos para a dança, música, pintura, 

escultura, teatro e cinema.56  

Também no aspecto religioso, Belo Horizonte se destaca, com a 

predominância de Igrejas Católicas e com sua população jovem acorrendo 

aos grandes encontros dessa fé, como por exemplo, a presença de cerca de 

três mil jovens no dia 28 de março de 2010 na Jornada Arquidiocesana da 

                                                 

56  Conforme  http://www.idasbrasil.com.br/idasbrasil/cidades/BeloHorizonte/port/apresent.asp 
Acessado em 29/03/2010 (conteúdo adaptado pela pesquisadora). 
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Juventude de Belo Horizonte (Fig. 2), apontada como candidata à sede da 

Jornada Mundial da Juventude com o Papa em 2014.57  

 
Figura 2 – Jornada Arquidiocesana da Juventude em Belo Horizonte - Foto do site 
http://picasaweb.google.com/jornadaajbh/1JornadaArquidiocesanaDaJuventude?feat=content_
notification#5454225532496953346 
 

A intensa utilização da mídia pela RCC é demonstrada numa das notícias 

sobre esse evento, veiculada no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, 

enfatizando a organização dos jovens através dos meios de comunicação 

mais modernos: 

 
Após o grande encontro da primeira Jornada Arquidiocesana 
da Juventude, os jovens planejam ações, encontros e “flash 
mob” (mobilização em espaço público organizado a partir das 
redes sociais) para congregar outros jovens. Eles se preparam 
também para a próxima jornada mundial em Madrid e pedem 
que, em 2014, Belo Horizonte sedie este grande encontro.58 
 

                                                 

57 Informação dada por um dos entrevistados, o jovem carismático João Henrique Brandão, da 
MDI, ao voltar da Jornada Arquidiocesana de Belo Horizonte, em 28/03/2010. 

58 Disponível em http://www.arquidiocesebh.org.br/site/noticias.php?id_noticia=588 Acessado 
em 01/04/2010. Exemplo de “flash mob” foi o convocado pelos jovens da NSR que apareceram 
num horário combinado, dia 11/03/2010, em um dos shoppings da cidade, vestidos de branco e 
com terços na mão. 
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Anualmente acontece o Congresso Nacional da Renovação Carismática 

Católica do Brasil, cuja 29ª edição será realizada de 14 a 18 de julho de 2010 

em Belo Horizonte, local do presente estudo. Segundo o portal da RCC Minas, 

o Congresso tem como objetivo reunir os carismáticos para através da oração 

receberem os direcionamentos de Deus para a RCC do Brasil. Para tanto, 

pedem aos grupos de oração que recebam os membros das caravanas de 

outras cidades e estados em suas casas, em campanha conjunta com a RCC 

da Arquidiocese de Belo Horizonte. O vídeo de divulgação do evento enfatiza a 

fé do povo mineiro e mostra imagens da capital e de outros encontros da RCC 

onde aparecem pessoas lotando estádios de futebol, abraçando-se, ouvindo 

pregações e, nos momentos de louvor, orando e cantando com os braços 

elevados, característica marcante da RCC.59 

 

Durante este estudo, o registro encontrado sobre a história da RCC em Belo 

Horizonte foi que ela começa em 1972, com o Padre Eduardo Dougherty (um 

dos responsáveis pelo surgimento e difusão da RCC no Brasil) iniciando um 

pequeno grupo de oração com oito ou nove pessoas, derivado de um dos seus 

retiros.60 Nos dias de hoje, em Belo Horizonte, a Renovação Carismática 

Católica aparece regida por um estatuto arquidiocesano que estabelece ser 

sua finalidade divulgar a palavra de Deus e a vivência da mesma no mundo, 

congregando iniciativas comunitárias na Igreja Católica e se constituindo numa 

sociedade civil com personalidade jurídica, sede e foro na cidade, mostrando 

mais uma vez o alto grau de burocratização da RCC na atualidade, ao mesmo 

tempo em que reafirma seu pertencimento à Igreja Católica Apostólica Romana 

(ICAR).61  

A pesquisa realizada em Belo Horizonte entre 2008 e 2010 com os grupos da 

MDI e da NSR permite definir o novo jeito de ser Igreja propalado pela RCC e 

que vem ganhando grande repercussão entre os jovens desta cidade. Esses 

foram trazidos para dentro da Igreja Católica por outros jovens carismáticos 

                                                 
59 Conteúdo disponível em http://www.rccminas.com.br/ Acessado em 27/03/2010. 
60  Disponível em http://www.rccbrasil.org.br/a-rcc-no-brasil.php Acessado em 27/10/2009. 
61  Cf. http://www.rccbh.com.br/estatut.pdf Acessado em 29/03/2010. 
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que fazem um trabalho de convencimento, ao estabelecer contato com eles na 

escola, na família ou entre os amigos, como conta Fernando (17) em seu 

depoimento: 

Através do colégio, por uma propaganda do acampamento 
Sião62 e por influência das colegas que já faziam a 
Perseverança63 na Mãe da Igreja em 2006, conheci a Fabíola, 
fui junto com ela para o acampamento e apaixonei. Achei o 
Sião o melhor retiro de todos, eu queria ficar mais e mais. 
Tinha uma turma muito grande, muita gente do colégio. 
 

Além de atraídos pelos acampamentos, shows musicais, manifestações 

carismáticas e apelos da mídia, esses jovens passam também a chamar a 

atenção de outros jovens, pelo seu gestual, espontaneidade, alegria e 

demonstrações de fé, e acabam por sua vez trazendo muitos deles para 

participar da RCC, como aconteceu com Lorena (17), da MDI: “Ia numa Igreja 

que não tinha obra jovem. Através de duas amigas ouvi falar da Mãe da Igreja 

e da Mãe Rainha. Fui numa Cristucada64 e me empolguei. Escolhi a Mãe da 

Igreja porque é mais perto de casa e conhecia mais gente”.  Também a 

curiosidade despertada pelas manifestações de caráter místico, como o 

repouso no Espírito, ocasião em que a pessoa perde momentaneamente os 

sentidos, por estar tomada pelo Espírito Santo, segundo os carismáticos, leva 

os jovens a desejar essa e outras experiências vivenciadas pelos 

participantes da RCC ao exercitar seus dons, como orar em línguas, 

promover curas, fazer profecias e milagres. Tudo isso desperta uma grande 

vontade de integrar esse grupo com tantos jovens fazendo coisas diferentes. 

Felipe (22), um dos entrevistados da MDI, fala da sua experiência:  

A partir do primeiro retiro da Crisma tive uma experiência muito 
forte que foi o repouso no espírito, que desencadeou um prazer 
muito grande de estar participando da Renovação. Nas outras 
igrejas tem muitas pessoas velhas e por ser jovem a Mãe da 
Igreja me atraiu por ser diferente das outras, aqui eram os 
jovens mostrando para a gente o que era Deus. O que me fez 
continuar foi passar a mesma experiência que eu pude ter para 
o povo mais novo, a única oportunidade que você tem de 
mostrar Deus para os outros é aqui na Renovação. 

                                                 
62  O acampamento Sião é um dos retiros promovidos pela MDI. 
63  Etapa entre a Primeira Comunhão Eucarística e a Crisma. 
64  A Cristucada é uma banda carismática formada por jovens da NSR. 
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Também Paulo (21), integrante da NSR, conta o que vivenciou no grupo de 

jovens: “Ano passado crismei aqui, minha namorada me trouxe. O que me faz 

ficar é o grupo, as amizades. Conhecer Deus foi o principal daqui, foi muito 

importante. Tive uma cura com relação a uma briga com meu pai, e o repouso 

no espírito me fez sentir muito bem”. A fala de Paulo lembra o que Prandi 

(1998:124) diz sobre a RCC colocar-se “ao lado das religiões que mantêm a 

cura no centro da prática religiosa”. Entregar-se totalmente para sentir o 

Espírito Santo faz parte então do aprendizado da vivência das práticas 

carismáticas pelos jovens, como explica Oliveira (2004) ao falar da 

“experimentação de fenômenos místico-extáticos” como visões, poder de 

cura, profecia e receber mensagens de Deus e da Virgem Maria, além da 

sensibilidade corporal para “sentir a presença” de Jesus e do Espírito Santo 

como energia condutora da vida.65 Na comunidade carismática é comum que 

os jovens se reúnam para, através da oração, escutar a vontade de Deus e 

dessa forma resolver todas as questões: “Montamos a equipe, ficamos 

rezando, veio o nome, foi confirmado e montamos o grupo de oração para 

crianças”.  (Ivan, 31). Destaque para a confirmação, que acontece sempre 

que há uma mensagem, profecia ou cura, e é feita por um ou mais membros 

do grupo, para afirmar que aquela é uma ação divina.  

A procura dos jovens belo-horizontinos pela RCC, enquanto integrantes da 

Igreja Católica revelada pela presente pesquisa, corrobora com a afirmação 

de Tavares & Camurça (2006:102) de que “em Minas Gerais, neste segmento 

juvenil, o catolicismo tende a preservar seu caráter de religião majoritária, 

reproduzindo-se numa escala ainda superior à média dos católicos no 

estado”. É interessante notar que esses dados estão na contramão da 

tendência da queda percentual do catolicismo nacional, apontada na mesma 

pesquisa e também por Teixeira (2005), dentre outros autores, como Novaes 

(2006) que mostra também como tem aumentado o número de jovens sem 

religião, principalmente no estado do Rio de Janeiro, o que não ocorre com os 

jovens mineiros, pelo menos na mesma proporção. Os resultados de Tavares 

& Camurça (2006) apontam que, no caso específico da capital Belo Horizonte, 

                                                 
65 OLIVEIRA, Eliane Martins de. O mergulho no espírito de Deus: interfaces entre o catolicismo 
carismático e a Nova Era. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v.24, n.1, p. 92, 2004.      
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a taxa média de estudantes católicos, de 67,4%, é superior à soma das 

médias dos jovens de outras religiões, de 32,5%. Esses dados mostram que, 

apesar do crescimento das religiões evangélicas e do número de jovens que 

se declaram sem religião no cenário nacional, no caso mineiro ainda se 

registra uma marca forte do catolicismo como opção religiosa da juventude. 

Sobre esses dados, Perez (2007) comenta que 

 
[...] esses jovens escolhem sua religião em um campo religioso 
plural e competitivo e mantêm-se majoritariamente católicos, 
seguindo a religião de seus pais. Vale dizer, portanto, que 
tradição familiar e religiosa modula-se com autonomia 
individual, evidenciando os marcos sociológicos nos quais se 
insere a vivência da religião pela juventude contemporânea.66 

 

Também no estudo de Cardoso (2004) sobre a religiosidade belo-horizontina 

os dados mostram que nesta capital a decantada diversidade religiosa 

brasileira de crenças e práticas “é relativa e amplamente dominada pelas 

tradições cristãs”, além de declarar que “Belo Horizonte é reconhecidamente 

tradicionalista, se com isso queremos dizer que há ali uma proporção maior 

de católicos e menor de seguidores de outras religiões e dos sem religião”.67 

Os mesmos dados se repetem na já referida análise do censo de 2000, feita 

por Antoniazzi (2003), mostrando alta porcentagem de católicos em Minas 

Gerais, de 78,8%, comparando com os 57,2% do Rio de Janeiro. Os dados da 

presente pesquisa, colhidos principalmente em 2009, ao indicar forte 

presença dos jovens na RCC, reforçam os dados desses estudos anteriores 

sobre a prevalência do catolicismo em Minas, principalmente na capital e 

entre os jovens. A RCC, dentre os vários catolicismos apontados por Teixeira 

(2005), é um dos representantes do “catolicismo de reafiliados” como definiu 

esse autor e aparece com destaque em Belo Horizonte, conforme apontam os 

dados da presente pesquisa, com uma grande capacidade de atrair os jovens. 

“Reafiliação”, porque não mudam de religião, é como se redescobrissem sua 

identidade religiosa a partir da conversão vivida com forte carga emocional. 
                                                 

66 PEREZ, Léa Freitas. Da religião e da juventude: modulações e articulações. Caderno IHU 
Idéias. São Leopoldo, Edição n.72, p.4, 17/04/2007. 

67 CARDOSO, Alexandre. Dimensões básicas da religiosidade belo-horizontina. Revista 
Estudos Avançados da USP. São Paulo, v.18, n.52, p. 63-76, 2004. 
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Os dados colhidos permitem afirmar que, dentro do contexto de emoção 

intensa que permeia a “nova vida” dos renovados, pode-se entender essa 

facilidade potencial de atração também pelo fato da RCC ter incorporado o 

culto mariano, tradicional entre o povo mineiro e que sempre levou fiéis às 

Igrejas. A grande importância conferida à figura de Maria atingiu os jovens 

que aderiram facilmente ao culto daquela que os carismáticos chamam 

carinhosamente de “Mãezinha”, como pode ser constatado pelas 

observações, ao se fazer o presente estudo, ocasião em que foi 

frequentemente ouvida a frase “pede para a mãe que o filho atende”, 

revelando a força da devoção mariana. Steil (2001) faz uma interessante 

leitura dessa aproximação entre a RCC e o culto mariano: 

 
Enquanto as aparições pertencem a uma longa tradição 
católica que remonta ao quinto século da era cristã, a RCC 
surge do movimento pentecostal protestante na segunda 
metade da década de 1960. De modo que, mesmo situando-se 
no campo católico, cada um destes eventos aglutina núcleos 
de significados bastante diferentes; o que nos leva a pensar 
num sincretismo singular entre catolicismo e protestantismo ou 
entre tradição e modernidade.68 
 

A capacidade de aproximar o velho e o novo, característica da RCC que vem 

sendo colocada até aqui como conflitante, pode, ao contrário, ser entendida 

justamente onde reside sua força, pois ao absorver diferentes manifestações 

importantes para os católicos consegue ao mesmo tempo preservar a tradição 

e abraçar o novo através de uma junção que unifica o grupo. Voltando aos 

jovens belo-horizontinos, os dados coletados mostram o que Steil (2001) 

chamou de “sincretismo singular” quando da observação desses carismáticos 

carregando bíblias e orando como os pentecostais evangélicos, mas também 

vistos como as antigas beatas católicas cultuando Maria e, além disso, 

cantando ao Senhor em performances dignas de uma banda de rock. Para a 

ICAR isso, a princípio, pode parecer estranho, mas quando percebem as 

missas cheias de fiéis, parte do clero tende a ver as práticas da RCC com bons 

                                                 
68 STEIL, Carlos Alberto. Aparições marianas contemporâneas e carismatismo católico. In: 
SANCHIS, Pierre (org.). Fiéis & cidadãos: percursos do sincretismo no Brasil. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, p.116-146, 2001. Note-se que o que Steil chama de sincretismo entre catolicismo e 
protestantismo pode ser descrito como um encontro entre as duas religiões, dentro de uma 
perspectiva ecumênica cristã. 
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olhos, já que num contexto de perda mostrada pelos censos para outras 

religiões, nada melhor que um movimento que parece trazê-los de volta e atrair 

novos adeptos, principalmente jovens motivados a evangelizar.  Como 

sintetizou Sousa (2005): 

 
Para manter-se, a RCC precisa da institucionalização dela 
própria e precisa também da instituição Igreja – como macro-
estrutura à qual se vincular. Mas necessita deixar espaços de 
manifestação espontânea e autônoma, sendo fiel à marca do 
movimento e suas especificidades no Brasil.69 
 

Conseguir então conciliar sua origem pentecostal com manifestações 

tradicionais católicas e ao mesmo tempo manter e divulgar suas próprias 

práticas com utilização da mídia moderna vem sendo o segredo da RCC para 

formar e consolidar grupos de jovens carismáticos como os dois aqui 

estudados. Por estar ganhando cada vez mais projeção em Belo Horizonte, 

tem aparentemente aumentado o número de jovens que se declaram 

carismáticos, quando de sua participação em missas, retiros, acampamentos, 

reuniões, shows musicais e encontros realizados dentro dessa orientação. A 

RCC merece estudos mais constantes no que se refere ao mapeamento de seu 

alcance na região para uma avaliação acurada de sua influência e de sua 

dimensão. Como destacado na introdução deste trabalho, o interesse inicial foi 

despertado pela forte impressão que esses jovens causaram à pesquisadora, 

pelo seu comportamento como integrantes da comunidade carismática e pela 

forma com que abraçaram a RCC, revelada tanto em número quanto na sua 

presença constante na mídia eletrônica. Nas palavras de Rafael de Oliveira 

(30), um dos coordenadores da obra jovem e que está desde os 15 anos na 

MDI: 

Nesse tempo todo de católico renovado trabalho com os dons 
do Espírito Santo, que é o que a Renovação Carismática veio 
resgatar e é a principal chave que prende os jovens aqui. Aqui 
é a minha casa, minha segunda família, onde já vivi boa parte 
da vida, namoro, minha mãe e irmã junto comigo, sempre 
presentes, aqui virou família mesmo. Aqui são os jovens 
evangelizando jovens, a gente joga a responsabilidade para 

                                                 
69 SOUSA, Ronaldo José de. Carisma e instituição: relações de poder na Renovação 
Carismática Católica do Brasil. Aparecida: Santuário, p.203, 2005.  
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eles, falando que agora são vocês jovens que vão trazer mais 
jovens para cá.  

 

O entrevistado reforça, assim, a idéia de que sua inserção e permanência na 

RCC servem de estímulo para outros jovens adotarem o mesmo padrão de 

comportamento que vai marcar as duas paróquias estudadas, como será 

mostrado a seguir. O próximo capítulo detalhará as especificidades que 

levaram à escolha da Mãe da Igreja (MDI) e da Nossa Senhora Rainha (NSR) 

para realizar o estudo da RCC entre os jovens belo-horizontinos que optaram 

por viver os carismas, mas sem escapar da ênfase no caminho burocrático 

dado pelos seus líderes, como mostra o ordenamento seguido pelos dois 

grupos estudados, desde sua entrada na Igreja, durante a formação 

carismática, até a sua transformação em evangelizadores.  O relato etnográfico 

das duas Igrejas se justifica por elas se constituírem num marco significativo 

em Belo Horizonte no que tange às mudanças no padrão do catolicismo 

tradicional provocados pela RCC, norteadora comum das práticas da MDI e da 

NSR. 
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Capítulo 2  
 
 
 
 
Renovação Carismática Católica: 
Mãe da Igreja e Nossa Senhora 
Rainha                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As crenças propriamente religiosas são sempre comuns a 
determinada coletividade que faz profissão de aderir e de 
praticar os ritos ligados a elas. 
 

                                                       Émile Durkheim 
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Como apontado no primeiro capítulo, as paróquias escolhidas para a presente 

pesquisa são representantes significativas da busca dos jovens pela religião no 

período da modernidade, que proporciona tanto o emprego acelerado da 

tecnologia por essas comunidades, quanto as orientações das práticas de perfil 

carismático que nelas encontram nichos propícios para serem desenvolvidas. 

As paróquias MDI e NSR foram escolhidas por se constituírem naquelas que 

mais trabalham com a RCC em Belo Horizonte, tendo as orientações 

carismáticas como norteadoras de todas as suas atividades, principalmente as 

que envolvem os jovens. As relações fluidas características da modernidade 

descrita por Bauman (2001) fazem com que os espaços urbanos sofram 

constante transformação e essa aceleração contínua provoca a diversificação 

na ocupação da cidade com o aparecimento de bairros com população de alta 

renda. A Paróquia MDI está localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, 

cuja grande área durante a década de 1950 denominada Coração de Jesus 

deu origem a alguns desses bairros predominantes de classe média/alta. O 

primeiro deles foi o Vila Paris, situado ao lado do Mosteiro Nossa Senhora das 

Graças (Fig.3), integrante da paróquia MDI.  

Figura 3 – Mosteiro Nossa Senhora das Graças – Foto: retirada do site 
http://www.osb.org.br/cimbra/cimbraComunidadesnsra.asp    em 19/03/2010 
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Nos anos 1960, onde antigamente existiam muitas chácaras, próximas a um 

córrego chamado Guaicuí, foi criado o Bairro Luxemburgo, onde está hoje o 

Santuário Mãe de Deus pertencente à Paróquia Mãe da Igreja. A criação da 

Avenida Prudente de Morais, na década de 1970, incentivou não só o 

crescimento dos bairros existentes, levando ao surgimento de muitos prédios 

em lugar das antigas casas, como também estimulou a ocupação de novos 

bairros. Nessa avenida fica o Colégio Pitágoras, antigo Colégio “Sacré Coeur 

de Jésus”, ocupando uma grande área que contorna um dos lados do 

quarteirão até chegar à capela que deu origem ao templo da MDI, na Rua Iraí, 

paralela à Avenida Prudente de Morais70. Ainda na década de 70, foram 

comercializados lotes mais distantes, mas ainda na região centro-sul, no local 

conhecido como Lagoa Seca, dando origem ao Bairro Belvedere, cuja 

ocupação foi feita por pessoas das classes mais altas da cidade, que gostaram 

do bairro por este ter um clima mais ameno, já que está situado de 1.100 a 

1.200 metros de altitude, enquanto o centro da cidade está a 850 metros. 

Nesse bairro foi fundada em 1986 a paróquia NSR, a segunda comunidade 

carismática do presente estudo (Fig. 4). 

Figura 4 -  Vista do luxuoso Bairro Belvedere mostrando Igreja NSR no alto à direita. Foto: site 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=465307 Renato 20/04/2007 

                                                 

70 Cf. parte   deste conteúdo no texto “Os bairros da regional centro-sul de Belo Horizonte”    
em http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=centrosul06.pdf   
Acessado em 17/03/2010 
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As paróquias escolhidas se apresentaram, dentre as paróquias visitadas, como 

as mais atuantes no que se refere à evangelização pelos meios de 

comunicação e se destacando pelo grande número de jovens presentes nas 

suas atividades e ocupando postos de liderança.  

A MDI aparece como referência para a RCC por sua importância histórica, já 

que trabalha desde sua fundação dentro das orientações carismáticas, 

enquanto a NSR aparece como grande divulgadora de suas práticas através da 

mídia. Ambas chamam a atenção pela presença maciça de jovens que 

abraçaram a evangelização como meta de vida, aumentando a participação 

juvenil na RCC. Esse grande número de jovens católicos em Belo Horizonte se 

reflete nos dados, tanto na presente pesquisa quanto naquelas aqui referidas 

(Antoniazzi 2003, Cardoso 2004 e Tavares & Camurça 2006) que apontam 

índices maiores de católicos no Estado de Minas Gerais do que os 

apresentados no âmbito nacional, contrariando a tendência geral de perda de 

fiéis dessa fé. Os tópicos seguintes tratam do relato etnográfico de cada 

paróquia escolhida. 

 

2.1 - Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI) 
 

A Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (MDI) foi fundada em 1968 pela 

Diocese de Belo Horizonte. Situada na Rua Iraí, 429, no bairro Vila Paris, sob a 

responsabilidade do Padre Danilo Mamede dos Santos Rodrigues, a Igreja 

conta atualmente com assentos sobre o formato de bancos para acomodar 

cerca de 240 pessoas e tem como destaque o magnífico vitral da Nossa 

Senhora que lhe dá o nome (Fig.5). 

A capela do tradicional Colégio “Sacré Coeur de Jésus” foi originalmente 

construída na parte de trás do referido colégio. Quando as religiosas da 

congregação do Sagrado Coração de Jesus arrendaram esse seu Colégio - 

referência de escola católica na cidade - para o grupo responsável pelo Colégio 

Pitágoras, importante escola particular de Belo Horizonte, fizeram a doação da 

capela (onde já eram celebradas as missas da Paróquia) para a Comunidade 

Paroquial Nossa Senhora Mãe da Igreja. 
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Figura 5 - Vitral do altar da Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja. Foto: Estéfano 22/03/2008  
 

O pároco atual, Padre Danilo, é renovado e está na Paróquia Nossa Senhora 

Mãe da Igreja há quase 30 anos, quando começou a fazer acolhimento e 

orientação espiritual desenvolvendo um trabalho, nos moldes carismáticos, no 

local conhecido como “Poço de Jacó”, na área do Mosteiro de Nossa Senhora 

das Graças, a partir do qual o Bairro Vila Paris se desenvolveu. O atendimento 

foi feito nesse local até a construção do Santuário Mãe de Deus (Fig.6), que foi 

integrado à Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja.71 

 

 

                                                 

71 A secretária paroquial da Mãe da Igreja, Rose, prestou as primeiras informações, que foram 
posteriormente confirmadas e ampliadas pelo padre Danilo e pelas servas do Santuário, Maria 
Luiza e Cristiane. Note-se que na RCC são chamados de servas e servos todos aqueles que 
prestam serviços. 
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Figura 6 – Santuário Mãe de Deus – Foto: Vera Dias 23/12/2009 
 
 

Existem três grupos religiosos na Paróquia: os Pavonianos, a Congregação das 

Filhas de Jesus do Noviciado da Santíssima Trindade e as Monjas Beneditinas 

de clausura do Mosteiro de Nossa Senhora das Graças, fundado em 1949.  

Os padres religiosos pavonianos da Congregação das Filhas de Maria 

Imaculada foram os primeiros responsáveis pela paróquia e hoje trabalham em 

parceria com o Padre Danilo, dividindo as celebrações das missas e assumindo 

as obras sociais. Essa atenção social é marca característica da ordem dos 

religiosos pavonianos, que atualmente estão representados na Paróquia Mãe 

da Igreja pelo Padre André Callegari, diretor das obras sociais, e pelo Padre 

Domingos Gatti, capelão do Mosteiro. Para se ter uma idéia de como são 

divididas as celebrações, a missa do Natal de 2009 foi celebrada pelo Padre 

Domingos às 18 horas no Santuário Mãe de Deus, também pertencente à 

Paróquia, e pelo Padre Danilo às 20 horas na Mãe da Igreja, assistido pelo 

atual vigário, Padre Márcio Ribeiro. 
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Figura 7 – Placa comemorativa na entrada das obras pavonianas – Foto:Vera Dias 06/02/2010 
 
 

Os pavonianos atendem 440 alunos em tempo integral num prédio com 

múltiplas instalações próximo à Igreja, que é um polo educativo congregado 

com escolas estaduais, contando também com psicólogos, assistentes sociais 

e atendimento odontológico. Desenvolvem cursos profissionalizantes, além da 

educação de jovens e adultos (EJA) e atividades com um grupo da terceira 

idade, com objetivo de resgatar a cidadania das pessoas atendidas. É 

interessante notar que em sua fala os pavonianos se referem à congregação 

como norteadora de suas atividades, portanto não tendo nada a ver com a 

RCC72. Entretanto, acompanhando suas celebrações, pode-se constatar serem 

elas carismáticas. Os padres pavonianos levam o Santíssimo entre os fiéis 

exortando-os a fazerem os louvores característicos da RCC, de braços 

levantados e cercados de muita emotividade, tanto quando conduzem as 

missas, como quando as dividem com outros celebrantes, em ocasiões solenes 

como as da foto da Fig. 8, demonstrando que na construção dos ritos os 

pavonianos seguem as práticas carismáticas. 

                                                 

72 Constatou-se essa postura durante entrevista com Padre André Callegari em 06/02/2010, 
que deu todas as informações transcritas no texto sobre as obras pavonianas. 
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Figura 8 – Missa da bênção da cruz no Santuário com Pe. Danilo, Dom Serafim e Pe. André – 
Foto: Cristiane, cedida em 08/02/2010 
 
 

Segundo as informações obtidas na paróquia, tudo que é realizado na Mãe da 

Igreja é conseguido através de doações dos paroquianos, o que permitiu a 

compra de dois lotes para construção em 2006 do Santuário Mãe de Deus no 

bairro Luxemburgo, uma espécie de filial da igreja principal da Rua Irai. Na 

capela do Santuário as missas são conduzidas também nos moldes da RCC, 

havendo celebrações como as de cura e libertação, além das missas da Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós e da Nossa Senhora da Pena, em datas 

específicas, quinzenalmente. Os servos são leigos73 e no Santuário fazem 

atendimento à comunidade, pessoalmente ou através da “telebenção”, que é 

um número de telefone disponibilizado para os paroquianos que são atendidos 

por uma serva que escuta, anota os pedidos e faz aconselhamento espiritual. O 

Santuário também é utilizado para pequenos retiros, encontros e festas 

religiosas. Conta atualmente com 32 servas e um servo, que fazem também 
                                                 

73  Note-se que o termo leigo é usado na RCC apenas no sentido de não ser clérigo (diferente 
do sentido de não detentor do saber, que não cabe aqui). 
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visitas aos pacientes do Hospital Luxemburgo, cujo capelão é o Padre Danilo.74 

Os dados coletados indicam que a Renovação Carismática está presente em 

toda a Paróquia da MDI, tanto na condução das celebrações quanto nas 

atividades da catequese, Crisma, grupo de oração, obra jovem, intercessão e 

evangelização, como nos conta Cesar Caldas, de 19 anos: 

 
Minha mãe já freqüentava a Mãe da Igreja, então venho desde 
pequeno. Fui criado nessa Igreja. A Renovação é uma 
realidade para mim desde novo, me sinto tão bem que não 
consigo sair. Aqui sempre foi Renovação Carismática, pelo 
menos desde que eu me lembro. Fiz tudo aqui, Primeira 
Comunhão, Perseverança, Crisma e Discipulados 1, 2 e 3. 
Hoje sou coordenador do Discipulado, monto o cronograma 
para o ano todo, preparo os retiros. Faço parte do conselho 
que direciona a Obra Jovem. Conduzo os momentos de oração 
e partilha e monto a equipe. Consigo conciliar com minhas 
outras atividades porque tudo que vivo aqui tento levar para 
fora. 
 

A fala de Cesar mostra que a Mãe da Igreja e a RCC estão intrinsecamente 

ligadas e explicita a caminhada que os jovens carismáticos fazem, seguindo 

todos os níveis até chegar à liderança leiga, diferencial da RCC. As missas dos 

jovens aos domingos, às 18 horas, atraem grande número de pessoas que 

delas participam rezando em voz alta, muitas vezes orando em línguas, 

dançando e fazendo gestos característicos dos carismáticos para acompanhar 

os cânticos. As missas de cura e libertação da Mãe da Igreja, celebradas pelo 

Padre Danilo, também ficaram famosas em Belo Horizonte, devido aos relatos 

de milagres e exorcismos. Acontecem às quartas feiras e estão sempre 

lotadas.  Vários integrantes da paróquia foram apresentados à RCC e a ela 

aderiram através dessas celebrações, que se tornaram referência para a 

Renovação em Minas Gerais. Vale ressaltar que os leigos também fazem 

orações de cura, sendo que nos grupos de oração há momentos em que cada 

participante coloca as mãos nos ombros de quem está do seu lado e através 

da oração pedem ao Espírito Santo que se manifeste, curando quem está ali ou 

quem os carismáticos pedem para ser curado, mesmo não estando presente.  

Ao longo da história da MDI notou-se que o entorno foi modificado pela adoção 

da paróquia aos princípios que regem a RCC, com o espaço relacional 

                                                 

74 Informações fornecidas em entrevista concedida pela serva Cristiane, em 15/01/2010. 
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dedicado a um comércio religioso que não era encontrado na região. Numa loja 

próxima à Igreja há venda de CDs, camisetas, medalhas e adesivos da Nossa 

Senhora e colares com a pombinha que representa o Espírito Santo, além das 

cruzes que fazem parte do vestuário dos carismáticos, que gostam de mostrar 

a sua fé e consumir em larga escala artigos religiosos. Vários jovens 

carismáticos entrevistados usam terços como pulseiras ou colares e muitos 

exibem acessórios religiosos revelando um desejo de manifestar publicamente 

sua opção pela RCC. Esta relação entre religião e economia foi trabalhada por 

Jardilino (2005):  

O ideal de consumo, agora possibilitado em maior escala pelo 
processo de globalização e integração dos mercados, a 
motivação para obtenção de bens de consumo e da 
propriedade privada (...) transforma a fé num investimento 
seguro e numa agitada mobilidade do campo religioso.75 
 

A interferência no modo de vida da paróquia, a partir da adesão às práticas 

carismáticas, foi ressaltada também no processo de observação de algumas 

festas religiosas, que são comemoradas englobando ao mesmo tempo a 

tradição e a modernidade, marcando a inserção da RCC na comunidade. Isso 

aconteceu na volta dos participantes do retiro do Desafio Jovem de 2010 da 

MDI, que se deu no Domingo de Ramos, quando os jovens adentraram à Igreja 

sendo saudados pelos paroquianos que balançavam ramos e entoavam 

cânticos carismáticos de louvor, envolvendo no mesmo momento o que seria a 

entrada simbólica de Jesus com a entrada real dos jovens, mostrando mais 

uma vez a interação do velho e do novo, típica da RCC e que vem renovando 

os costumes religiosos tradicionais. A respeito dessas modificações Guerra 

(2002:157) diz que 

A atitude de consumo de bens e serviços, um traço marcante 
do sistema social como um todo, é aplicada crescentemente 
em relação à religião, traduzindo-se nesse campo em termo de 
adoção de crenças, práticas e celebrações, vistas como 
produtos no mercado e não mais como elementos aprendidos 
pela reprodução da tradição, via processo de socialização.  

                                                 

75 JARDILINO, José Rubens. Sedução e conversão religiosa num contexto de globalização. 
Revista Eletrônica Nures, n.1, ano 1, p.2, 2005. Disponível em 
http://www.pucsp.br/nures/revista1/jardilino.pdf Acessado em 12/05/2010 
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Dessa maneira a juventude da RCC vai re-significando as práticas católicas 

mais antigas revestindo-as com uma roupagem moderna que exerce grande 

atração para outros jovens.  

 
 

2.2 - Paróquia Nossa Senhora Rainha (NSR) 
 

Situada numa construção imponente no Belvedere, bairro de classe alta em 

Belo Horizonte, que chama a atenção pela sua beleza arquitetônica (Fig.9), a 

Igreja Nossa Senhora Rainha tem capacidade para 200 pessoas em seu 

interior, além de acomodar os fiéis também nas laterais externas, onde ficam 

quatro telões. 76 Seu pároco responsável desde 1998 é o Padre Alexandre 

Fernandes de Oliveira, auxiliado pelo vigário Padre Dalmo Riggio, ambos 

professores da PUC-Minas. 

Segundo os dados oficiais da NSR presentes no sítio de divulgação das 

atividades da Igreja, identificados na internet como sua história, “A Paróquia 

Nossa Senhora Rainha foi criada em 27 de fevereiro de 1986, pelo Arcebispo 

Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. E no dia 3 de maio do mesmo ano, 

em missa solene presidida por Dom Arnaldo Ribeiro, houve a instalação da 

paróquia, sendo empossados, como pároco, o Padre Mário Sérgio Bittencourt 

de Carvalho, e como vigário paroquial, o Padre Antônio de Castro Coutinho. Foi 

realizada ainda a entronização da imagem de Nossa Senhora Rainha na 

paróquia, abençoada por Dom Arnaldo. A comunidade ganhou da Prefeitura a 

posse do terreno para a construção da igreja (...). No dia 22 de agosto de 1986, 

durante o lançamento da Pedra Fundamental por Dom João Resende Costa, 

oficializou-se a comemoração do Dia de Nossa Senhora Rainha. Com o 

decorrer dos meses, a comunidade, sempre em reuniões constantes, foi 

constituindo vários grupos e pastorais como: Pastoral da Saúde, Bazar, 

Catequese e um Departamento de Eventos que, com a organização de festas 

beneficentes, conseguiu angariar verbas para a construção da igreja. Após a 
                                                 

76 Uma reforma recente, em 2010, trocou os tradicionais bancos de madeira por assentos 
individuais e ampliou o espaço interno da Igreja. Segundo o portal da NSR na Internet, “aos 
sábados e domingos, mais de 6.000 pessoas passam pela Igreja, participando das 
Celebrações Eucarísticas”. 
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saída do Padre Mário Sérgio, veio para a paróquia o Padre Paulo César Araújo, 

que foi empossado no dia 1º de dezembro de 1991(...), fazendo com que o 

número de pastorais crescesse e a comunidade caminhasse a passos largos. 

Em 1996, a paróquia recebeu novo pároco, o Padre Airton Freire, que 

desenvolveu seu trabalho pastoral até dezembro de 1997, quando chegou o 

Padre Evandro, que iniciou seu trabalho em 1º de janeiro de 1998 (...) até 27 

de dezembro do mesmo ano, quando o Padre Alexandre Fernandes de Oliveira 

assumiu a Paróquia. Ao assumir a Paróquia, Padre Alexandre a dinamizou 

ainda mais, incentivando a formação de novas pastorais e novos ministérios de 

música; formou o Conselho Paroquial e realizou diversas obras, entre 

elas: correção da acústica da igreja, ampliação do Ambulatório, construção de 

novas salas, ampliando o espaço de evangelização.” 77  

Figura 9 – Igreja Nossa Senhora Rainha – Foto: site www.nsrainha.com 09/09/2009 
 

O ano de 2002 marca a chegada do Padre Dalmo Riggio que desde então, 

junto ao Padre Alexandre, atua nos projetos da Paróquia. Segundo esse 

                                                 

77 Conteúdo disponível em http://www.nsrainha.com Acessado em 15/11/2009 
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vigário, a NSR conta com 31 pastorais, dentre elas a social, a carcerária, de 

alfabetização de adultos e aquelas organizadas exclusivamente nos moldes da 

RCC: Grupo de Oração, Projeto Jovem Fanuel, Perseverança e Crisma. Em 

entrevista, o Padre Dalmo explica como a RCC foi adotada na NSR, 

comparando sua história com a de outros movimentos católicos: 

 

A NSR segue o modelo da RCC. Fazemos o arrebanhamento 
dos jovens para o primeiro despertar da fé. Este ano vai para o 
sexto seminário de vida, que sempre reúne cerca de 400 
participantes. A partir daí surgem os grupos calcados na 
formação dos leigos. A RCC trouxe essa preocupação de 
conhecer mais a doutrina, a bíblia. O contexto do nascimento 
da RCC é o mesmo  do começo da Teologia da Libertação, 
com as CEB’s nos anos 70, mas a visão eclesial das CEB’s era 
mais voltada para a base, com a opção pelos pobres e uma 
grande atuação política. Em contraponto surge a RCC trazendo 
uma concepção mais de aprofundamento espiritual, de oração 
e nem tanto de política. Nos anos 80 houve muitos conflitos 
entre as CEB’s que tinham uma visão social, mais politizada, e 
a RCC mais voltada para a oração, mas também trazendo 
novidades, como a maneira de celebrar e ler a bíblia. Nessa 
época na Igreja Católica teve também uma linha mais radical, 
vindos da TFP, os Arautos do Evangelho, que existem até hoje 
e que disputavam o poder com as CEB’s e com a RCC. Dentre 
estes modelos de Igreja, a RCC devolveu ao povo o interesse 
por aprofundar na doutrina. As CEB’s pecaram por se 
distanciar da doutrina e a RCC pecou por esquecer um pouco a 
parte social, mas com o tempo foi melhorando essa relação 
com o outro. Com a mudança do panorama político brasileiro, 
as CEB’s perderam força, pois com um partido de esquerda na 
presidência, partido esse que nasceu dentro da Igreja, não 
havia mais necessidade de tanta luta. Passa a prevalecer 
assim o modelo da RCC com a redescoberta do interesse em 
se conhecer mais a fé e com a formação dos grupos de oração.  
 
 

Ainda segundo o padre Dalmo, e de acordo com as entrevistas dos jovens 

carismáticos, a NSR investe muito na evangelização pelos meios de 

comunicação, a fim de atrair mais jovens para a Igreja. Seguindo essa 

estratégia da RCC de utilizar os meios de comunicação para evangelização, a 

paróquia dispõe de uma rádio (Belvedere FM 89.7), um estúdio e produtora, 

além de uma “web tv”, a TV NS Rainha, em cuja programação se destaca 

“Cheia de Graça”, “um programa voltado para o universo feminino, mostrando o 

que a mulher gosta de ver e ouvir, sem deixar de lado o ponto principal, a sua 

caminhada ao lado de Deus”; e “Vai na Fé”, veiculados também pela TV 
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Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte. O “Vai na Fé” trata de temas 

católicos direcionados para o público juvenil. É apresentado por um jovem 

paroquiano da RCC, Marcelinho Aro, que trabalha com um deputado estadual, 

também da paróquia, que dirige um programa na “web tv”, o “Meu Semear”, 

que pode ser visto pelo portal da paróquia na Internet e divulga testemunhos de 

missionários da RCC. Outros programas do mesmo portal são: “De Calça 

Jeans”, de uma jovem da pastoral de comunicação, e o “Na Força da Palavra”, 

em que o Padre Dalmo comenta o evangelho. Há ainda vários especiais feitos 

no estúdio da NSR. 78 Essa paróquia, assim como a MDI, conta entre seus fiéis 

com grande quantidade de jovens  que despertam para a fé católica dentro das 

práticas carismáticas, objetivando propagar a RCC utilizando principalmente os 

meios midiáticos. Será discutido a seguir a constituição desses grupos de 

jovens carismáticos e como eles atuam nas duas paróquias estudadas. 

 

 

2.3 - Formação e funcionamento dos grupos de jovens 
 

Retomando a fala de Stuart Hall (2006) sobre a formação dos grupos sociais na 

introdução do presente trabalho, pode-se dizer que o jovem é formado pela 

ampliação das suas redes sociais ao mesmo tempo em que o grupo que ele 

escolhe é sustentado pela sua participação no mesmo. Assim sendo, a RCC 

vai propagando um modelo de jovem que não existiria sem a adesão e 

concordância dessa mesma juventude, funcionando como uma via de mão 

dupla. Tal fenômeno pode ser observado na formação e funcionamento nos 

grupos carismáticos de jovens, onde se observa a tentativa, às vezes 

conflituosa, de equilíbrio entre duas forças. De um lado, a hierarquia com seus 

organogramas, escolas de formação e preceitos católicos; de outro lado, a 

autonomia dos leigos, o carisma de suas lideranças e a intensidade de suas 

experiências. Isso leva a composições interessantes, como a dos jovens 

declararem sua obediência à Igreja, mas não abrirem mão de opiniões 

individuais quanto à sexualidade, por exemplo, sobre o sexo antes do 

                                                 

78 Informações  fornecidas pelo Padre Dalmo Riggio, vigário da NSR, em entrevista concedida 
em 01/03/2010. 
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casamento. Enquanto a Igreja Católica coloca-se claramente contra tal 

procedimento, os jovens assumem diferentes pontos de vista, de acordo com 

as suas próprias vivências, uns de concordância, outros não. Dessa forma, a 

Igreja vai tendo que se adequar aos novos “jeitos de ser Igreja” para não ter 

que amargar a evasão das suas comunidades. Os jovens podem aceitar a 

instituição Igreja enquanto ordenador social, todavia não deixam de mostrar 

que estar no grupo será sempre uma questão de escolha, como apontado por 

Hervieu-Léger (2008) no primeiro capítulo desse trabalho, apresentando um 

crivo crítico através do qual vão deixar-se formar também por outras 

experiências. Ao mesmo tempo em que uma identidade religiosa é construída, 

percebe-se uma sutil renovação de uma Igreja tradicional pela negociação das 

normas propostas ali existentes. A atuação da juventude carismática reaviva as 

práticas tradicionais, imbricando elementos novos aos já instituídos. É como se 

os jovens buscassem na tradição valores que consideram importantes, 

remodelando-os para fazerem sentido na modernidade. Como destaca 

Castoriadis (2002:161), “existe uma outra relação a ser instaurada com a 

tradição. Isto não significa restauração dos valores tradicionais como tais, ou 

porque são tradicionais, e sim uma atitude crítica que possa reconhecer valores 

que foram perdidos”.  

Descreve-se, em seguida, a organização formal dos grupos de jovens das duas 

paróquias estudadas, mostrando a co-existência de uma aparente obediência à 

ICAR com a forte autonomia dos leigos revelada principalmente nas práticas 

carismáticas. Essa autonomia está presente inclusive na composição dos 

grupos de jovens das duas paróquias, que se organizam conforme suas 

necessidades específicas.  

 

2.3.1 Jovens da Nossa Senhora Mãe da Igreja 
 

A obra jovem da Mãe da Igreja se faz presente através da intensa participação 

dos jovens carismáticos, que são muito conscientes de seu papel de 

evangelizadores. Dessa forma, procuram trazer para a Igreja outros jovens, da 

escola, da família ou donde quer que estejam. Os jovens participam de todos 

os ministérios, como o da música e o da Eucaristia. De acordo com Silveira 
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(2008:151), se na concepção teológica o termo ministério se aplica à 

ordenação dos padres, na RCC é usado para designar funções carismáticas. 

Assim sendo, cada ministério presta um serviço específico para a comunidade. 

Existem projetos que foram idealizados e realizados exclusivamente pelos 

jovens, como a obra “Filhos de Davi”, grupo de oração infantil (de 0 a 14 anos). 

A missa das crianças, aos sábados, é toda organizada pelos servos dessa 

obra. A cada ano, os coordenadores decidem onde os jovens vão servir. 

Entram para a Mãe da Igreja geralmente através da Crisma (Fig. 10), que tem 

um ano de preparação. Durante essa preparação eles tomam contato com as 

práticas da Renovação Carismática Católica e passam a participar ativamente 

das mesmas. Geralmente, quando vão crismar já passaram por experiências 

como o repouso no espírito, o orar em línguas e a conversão pelo batismo no 

Espírito Santo. Carol (17) do Ministério da Música da MDI revela: 

A Igreja é tudo para mim, ela me salvou, se não fosse ela não 
sei onde estaria. Eu estaria perdida, depressiva, sei lá (se 
emociona). Teve uma época que eu estava com mil problemas 
na escola, amizades, tudo, e lá que me deixou bem, devo tudo 
lá. Se hoje estou bem, feliz, tranquila, é por causa de lá. 
 

Fernandes (2004:44) nos ajuda a entender a fala de Carol, ao afirmar que 

“Quase todos os relatos dos indivíduos que fizeram alguma experiência de 

conversão apontam a idéia de que ao ingressar em determinado grupo sua 

vida mudou”. Dessa maneira, notou-se nas entrevistas concedidas para esta 

pesquisa que os jovens carismáticos marcam fortemente sua diferença de 

outros jovens de fora da Igreja, que eles identificam como sendo “do mundo”, 

diferença reconhecida por pertencer ao grupo religioso, bem como revelam o 

impacto que essa pertença produz em suas vidas, para eles renovadas a partir 

da conversão.  

Os jovens da Mãe da Igreja costumam participar dos grandes eventos da 

Renovação Carismática, mesmo daqueles que acontecem fora da Paróquia ou 

que são promovidos por outras comunidades, como os acampamentos da 

Canção Nova79 ou a Cristucada, que reúnem jovens carismáticos de todos os 

                                                 

79 A Canção Nova é uma comunidade carismática católica fundada em 1978 pelo monsenhor 
Jonas Abib em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, que busca evangelizar pelos meios 
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lugares. Na Mãe da Igreja há um grande investimento na formação dos jovens, 

principalmente na preparação das lideranças, para atuação na Igreja e na 

mídia, além da burocracia institucional. 

 

Figura 10 – Crisma 2008 da Mãe da Igreja – Foto: Estéfano 18/11/08 

 

É comum encontrar na MDI jovens que começaram aos 15 anos com a Crisma 

e que hoje, mais velhos e com experiência em vários ministérios, atuam como 

coordenadores, depois de passarem por muitos seminários de formação. Isso 

aconteceu com Ivan (31) que está na MDI desde 1998, quando crismou, depois 

trabalhou com as crianças, fundou o “Filhos de Davi”, coordenou a 

Perseverança e atualmente é um dos coordenadores da Obra Jovem. A 

maioria dos jovens anseia por tornar-se coordenador, o que motiva seu 

envolvimento nas atividades da Igreja. Começam a servir geralmente 

trabalhando com a evangelização das crianças e vão seguindo na 

Perseverança (entre a Primeira Eucaristia e a Crisma), na Crisma (a partir dos 

15 anos) e no Discipulado (jovens que já crismaram). 

                                                                                                                                               
de comunicação de massa, livros de editoração própria, além de pregações em shows, retiros 
e acampamentos. 
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Os coordenadores preparam e seguem um calendário anual para a obra jovem, 

que obedece à seguinte estrutura: primeiro o pastor, o Padre Danilo, seguido 

do conselho pastoral que é composto pelo vigário e mais oito coordenadores 

leigos, que vão administrar toda a Obra Jovem da MDI. Essa compreende o 

trabalho com as crianças (Filhos de Davi e Perseverança), com os jovens 

(Crisma, Discipulado, Escola de Formação e Desafio Jovem) e com os 

ministérios (da Música, TC – Técnicos de Cristo, Intercessão, Pregação, 

Secretaria, Teatro e Comunicação).80 Os jovens também servem como 

ministros da Eucaristia, escolhidos pelo pároco, reiterando a fala de Libânio 

(2002:35) quando diz que “Alguns grupos carismáticos assumem tarefa 

permanente na vida paroquial, como o curso de batismo, monitoria na 

formação dos crismandos e outras atividades pastorais”. Essa intensa 

participação dos jovens carismáticos nessas atividades pode ser explicada por 

Geertz (1989:67) ao destacar que 

Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo religioso 
torna-se intelectualmente razoável porque demonstra 
representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de 
coisas atual que a visão de mundo descreve, enquanto essa 
visão de mundo torna-se emocionalmente convincente por ser 
apresentado como uma imagem de um estado de coisas 
verdadeiro, especialmente arrumado para acomodar tal tipo de 
vida. 

 A Obra Jovem da MDI conta no ano de 2010 com aproximadamente 120 

jovens servindo nas diversas frentes de atuação.81 Os jovens trabalham com 

crianças nas obras da Perseverança e Filhos de Davi. Mais do que um grupo 

de oração, o Filhos de Davi é uma obra de evangelização de crianças. Dentre 

as várias atividades desenvolvidas, observou-se o grupo de oração destinado 

exclusivamente às crianças, que ocorre, simultaneamente, ao grupo de oração 

adulto, facilitando aos pais levarem seus filhos. O grupo de oração infantil 

possui uma didática especial na evangelização e, para isso, utiliza recursos 

como teatros, brincadeiras, musicas, louvor, dinâmicas, atividades 

educacionais, pregação direcionada e oração. A obra Filhos de Davi atua ainda 
                                                 

80 As informações sobre a obra jovem da MDI foram prestadas por um de seus coordenadores, 
Rafael de Oliveira, que cedeu a apresentação de slides da referida obra para a presente 
pesquisa, em 03/03/2010. 

81 Ver o depoimento de Rafaela (18) na p-74 sobre o significado de servir na RCC. 
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no Projeto Samuel, que é um projeto nacional de evangelização de crianças da 

RCC, sendo atualmente referência no trabalho com crianças. Os encontros do 

grupo de oração infantil “Filhos de Davi” são nas quartas-feiras, das 20h às 

21h30, e seu público é formado por crianças de 0 a 14 anos, como descrito no 

cartaz da Fig.11. 82 

Figura 11 – Cartaz para divulgação “Filhos de Davi” – Foto: Fernando Baeta em 16/03/2010 

Já a Perseverança é um grupo de formação e convivência para crianças que 

acabaram de fazer a Primeira Eucaristia e aguardam para receber a formação 

para o sacramento da Crisma. A Perseverança é dividida em quatro grupos de 

acordo com a idade das crianças e a ideia de seus organizadores é de que elas 

façam a formação continuamente durante quatro anos. A obra trabalha com 

muitas dinâmicas, partilhas, atividades que envolvem as famílias e conta 

também com um retiro anual (Fig.12). Seus encontros são nas quintas-feiras 

das 18h às 19h30 para crianças de 11 a 14 anos.  

                                                 
82 A palavra querigma, escrita em um dos balões do cartaz, tem origem grega e quer dizer 
proclamação, mensagem, significando para o cristianismo o anúncio do evangelho ou 
pregações sobre Jesus. 
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Figura 12 – Retiro da Perseverança MDI 2009 – Foto: Lorena Moreira em 10/12/2009 

 

Na MDI os jovens trabalham com outros jovens na Crisma, no Discipulado e no 

Desafio Jovem. O primeiro é um curso de preparação para o sacramento da 

Crisma que tem como objetivo maior levar o jovem a um encontro pessoal com 

Deus dentro das práticas carismáticas, para que, a partir dessa vivência, ele se 

decida por fazer parte do corpo da Igreja. Os encontros são para louvor, 

partilha e oração. Durante um ano mais de 150 jovens se reúnem em busca 

dessa experiência na MDI. Os encontros são às terças-feiras, das 20h às 

21h30, para jovens de 15 a 18 anos. Além dos encontros semanais, são 

realizados dois grandes retiros para intensificação dessas experiências.  

O Discipulado é um grupo de oração e formação que tem a duração de um 

ano, voltado para os jovens que já foram crismados e pretendem continuar a 

caminhada na MDI. Esse grupo teve início em 2001 diante da necessidade de 

um aprofundamento maior na formação específica do jovem. No Discipulado o 

jovem busca uma maior aproximação com Deus através da música, de orações 

e pregações. É também um espaço em que todos têm a oportunidade de tirar 

dúvidas em relação a aspectos da Igreja e de outros assuntos do cotidiano, 



 71

bem como fazer amigos. Os encontros são às terças-feiras, das 20h às 21h30. 

Para o Discipulado, também são realizados retiros, de acordo com a 

programação de cada módulo. Além disso, para maior integração do grupo, 

realizam-se encontros fora da estrutura física da Paróquia, como churrascos, 

jantares, tardes de louvor, shows musicais e outros eventos (Fig. 13). Nesta 

figura observa-se que os jovens fazem gestos com as mãos mostrando 

pertencer ao grupo D1 (Discipulado 1). Essa marca do pertencimento pode ser 

observada em outras fotos dos grupos de jovens, revelando pelo gestual a 

importância dada à pertença. 

 

Figura 13 – Discipulado 2009 da Mãe da Igreja – Foto: Rafaela Dias em 12/04/2009 

 

O Desafio Jovem é um grupo de oração aberto a toda comunidade paroquial, 

que tem por finalidade proporcionar um espaço onde os jovens possam ter um 

encontro pessoal com Deus através da oração, do louvor e da pregação. Além 

disso, é um lugar onde os jovens podem encontrar-se possibilitando uma troca 

de vivências e experiências. Seus encontros acontecem aos sábados, das 19h 
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às 20h30. Também são organizados retiros, como o que aconteceu nos dias 

26, 27 e 28 de março de 2010 e reuniu 130 jovens, culminando com sua 

chegada para a missa de domingo às 18 horas, sendo esse o término usual de 

todos os retiros da MDI, aguardado e comemorado pelos paroquianos. Os 

jovens entram na Igreja cantando e dão testemunhos emocionados sobre as 

experiências carismáticas. 

Até 2009 o Discipulado da obra jovem da MDI era dividido, conforme os anos 

de caminhada, em Discipulados 1, 2 e 3, até chegarem ao Apostolado, que foi 

substituído no ano de 2010 por uma escola de formação que será descrita a 

seguir. A partir deste ano então, os jovens que começam sua trajetória na MDI 

com a Primeira Eucaristia vão para a Perseverança, depois fazem a Crisma, o 

Discipulado e a Formação. A maioria entra para a Igreja para fazer a Crisma e 

depois segue as referidas etapas, dentro dos moldes carismáticos. A Escola de 

Formação da MDI é dividida em duas atividades: a de formação e a de 

orientação espiritual. A formação visa a oferecer ao jovem um lugar onde ele 

possa formar-se como evangelizador, conhecendo a fundo a Igreja Católica e 

temas específicos dessa fé. É uma atividade obrigatória para todos os jovens 

que desejam servir nas frentes da Obra Jovem da MDI. São oferecidos dois 

dias de formação para que o jovem tenha a opção de escolher o melhor dia 

para participar. A orientação espiritual é feita individualmente, de modo que o 

jovem possa escolher uma pessoa com maior experiência de vida e de 

caminhada para acompanhá-lo mais de perto através de encontros regulares. 

Essa orientação tem como objetivo guiar o jovem na sua caminhada na Igreja 

oferecendo-lhe a oportunidade de partilhar suas experiências. Os encontros de 

formação são às segundas-feiras, das 20h às 21h30, ou aos                                            

sábados das 16h30 às 18h para os servos da Obra Jovem. A MDI aderiu 

também às orientações da Escola de Evangelização Santo André, que é um 

conjunto de escolas da RCC em todo o mundo. Partilham visão, metodologia e 

programa de formação e têm como objetivo inserir uma escola de 

evangelização em cada paróquia da Igreja ao redor do mundo, para formar o 

católico e transformá-lo em evangelizador. A escola possui uma metodologia 

própria e forma pessoas através de vários cursos já estruturados. A Obra 

Jovem Mãe da Igreja em 2010, segundo seus coordenadores, para atender sua 
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vocação missionária, criou a Escola de Evangelização Santo André, que 

caminha em paralelo às outras obras, formando evangelizadores dentro da 

própria Obra Jovem e, principalmente, através de missões em outras paróquias 

de Belo Horizonte, outras cidades ou “aonde o Espírito Santo soprar”, como 

dizem os carismáticos. A escola conta com um calendário próprio e tem a meta 

inicial de promover um curso a cada dois meses. Os livros usados são editados 

no Brasil pela Canção Nova. 

A Obra Jovem da MDI conta também com diversos ministérios para a 

evangelização, dentre eles Pregação, Intercessão e Ministério da Música. 

Nestes ministérios, os servos exercem os seus dons, buscando aprimoramento 

técnico e espiritual. Segundo seus coordenadores, a Obra Jovem incentiva a 

formação de pregadores aptos a anunciar o Evangelho, não só em suas obras 

de serviço, mas por todos os lugares por onde passarem. Para isso, os jovens 

contam com a orientação de servos mais experientes, bem como um acervo de 

fitas e livros disponíveis para estudo. Outro ministério, o da Intercessão, é o 

responsável pela oração na MDI. Cada atividade desenvolvida conta com uma 

equipe para interceder junto a Deus. Seguindo os moldes da RCC, todas as 

atividades são precedidas de oração. As decisões são tomadas depois de 

“ouvirem a vontade de Deus”, segundo os carismáticos. Por intermédio da 

oração apresentam suas necessidades, pedidos e agradecimentos. Existem 

também servos que são encarregados de conduzir o louvor nas celebrações e 

nos grupos de oração. 

Já sobre os ministros da Música os coordenadores dizem que a música é um 

dos canais que mais atraem as pessoas. Por isso a Obra Jovem da MDI busca 

despertar novos talentos musicais, bem como formar continuamente seus 

ministros através do serviço exercido nas obras. Seus servos tocam e cantam 

nas celebrações, nos retiros, nas reuniões das várias obras e nos eventos para 

os quais são chamados: “Tem essa característica bem jovem na RCC, como 

trabalhar muito com a música. Eu mesmo aprendi a tocar por causa da Mãe da 

Igreja. Eu sou do Ministério de Música, já toquei no Filhos de Davi e depois 

formamos a banda Manancial” (Felipe, 22). Há também os servos chamados 

Técnicos de Cristo (TC) que cuidam da operação e manutenção de todos os 

equipamentos de áudio e vídeo da MDI. 
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A obra jovem também utiliza o teatro como instrumento de evangelização, 

acreditando que nessa atividade as pessoas podem encontrar conversão e 

cura. Com uma linguagem própria, o ministério “Divino Ato” da MDI apresenta o 

evangelho em diferentes cenários, buscando aproximar as palavras de Jesus 

ao cotidiano dos jovens. 

Um novo ministério foi criado para auxiliar nas atividades da secretaria e da 

comunicação da Obra Jovem. Suas responsabilidades são o controle de 

material de secretaria, o controle financeiro, a elaboração e atualização da 

página da MDI na internet, além da divulgação e cobertura de eventos e retiros.  

Dentre os principais retiros da MDI destaca-se o Acampamento Sião, destinado 

a crianças de 11 a 14 anos, com enfoque na História da Salvação, através do 

encontro com a Palavra de Deus. Rafaela (18) explica a finalidade dos retiros: 

 
Nos retiros a gente leva o grupo para se retirar da cidade, das 
coisas do mundo, passa uns dias retirado e fica mais fácil ter 
uma vivência com Deus. Tem gincana, momentos de lazer, 
mas também tem pregação e oração. Em alguns retiros vou 
como serva e em outros vou para fazer o retiro para mim 
mesma. Serva é quem faz alguma coisa para o grupo, por 
exemplo, pode ser serva do Discipulado, ou da Perseverança. 
Eu não sirvo na Crisma, mas posso servir no retiro da Crisma, 
ajudando na cozinha, na secretaria, ou na limpeza. Agora estou 
indo num retiro do Discipulado da Igreja do Belvedere, que 
chamou a gente para tocar (o retiro chama Emaús), mas como 
ainda não fiz o Emaús vou como participante e os outros do 
meu ministério vão para tocar. A Mãe da Igreja que organizou 
este retiro para a Nossa Senhora Rainha. 
 

Outro retiro importante é o Acampamento Manaain, para jovens a partir de 17 

anos, que visa a um encontro com Deus e com o próprio jovem dentro das 

práticas carismáticas. Estéfano (23) conta sua experiência: 

 

Em 2002, minha mãe me obrigou a crismar na Mãe da Igreja. 
Comecei a gostar a partir do Manaain. Hoje sou coordenador 
da Crisma e toco violão no Ministério de Música, no Filhos de 
Davi. O principal é que evangelizo, falo das palavras de Deus 
para aqueles que não têm a mensagem de Deus no cotidiano. 
Puxo louvor e também faço animação e acolhimento. Vou aos 
acampamentos, retiros, missas, reuniões, encontros. Participo 
de tudo na Mãe da Igreja. 
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Além dos retiros são realizados eventos exclusivos para os jovens da MDI, 

como o Festival de Pizza, que tem a finalidade de criar um momento de 

encontro destinado aos jovens da Obra Jovem, bem como para os que 

participam da Crisma, Discipulado e Desafio Jovem. A Obra Jovem da MDI 

promove também anualmente uma gincana para os crismandos e 

discipulandos, com o objetivo de entrosamento e arrecadação de alimentos 

para os retiros da MDI. Todo o dinheiro arrecadado nas obras e nas iniciativas 

para levantar fundos para os retiros e eventos da MDI é repassado para uma 

conta única e o dinheiro é distribuído nas obras e atividades da Obra Jovem, 

conforme a necessidade. Segundo seus coordenadores, as fontes de renda da 

Obra Jovem da MDI são: inscrições para os retiros e doações dos paroquianos, 

rifas e vendas de pizza, bombons, pipocas, canetas, camisas e outros. 

 

 2.3.2 Jovens da Nossa Senhora Rainha 

 

Corroborando com os dados da pesquisa Perfil da Juventude Brasileira 

(ABRAMO & BRANCO, 2005: 401), que revelou que fazer parte de um grupo 

religioso é a maior forma de participação dos jovens, o grupo carismático da 

NSR apresenta-se como forte referência dessa opção em Belo Horizonte. 

Mateus (27), um dos seus principais líderes leigos, explica como se deu o 

processo de formação do grupo de jovens na paróquia: 

 
Entrei para o grupo de jovens em 1999 logo depois que o 
Padre Alexandre veio para NSR, mas eu já era da paróquia, fiz 
a primeira comunhão em 1993 aqui. O grupo de jovens Fanuel 
iniciou em 1999, a princípio só com a Crisma, minha turma foi a 
primeira. Em 2000 o grupo Fanuel se firmou além da Crisma, 
com retiros periódicos e depois foi se consolidando tanto 
estruturalmente quanto na quantidade de pessoas, crescendo 
bastante em número. Por volta de 2004 definimos mais os 
caminhos do que seria o Fanuel. Hoje temos desde jovens de 
10 a 14 anos na Perseverança, depois a Crisma dos jovens a 
partir dos 15 anos e o GOFF - Grupo de Oração e Formação 
Fanuel, composto pelos jovens entre 15 e 20 anos que já 
crismaram e continuam aqui. Nosso grupo é carismático, a 
nossa vivência então é baseada na Renovação.  
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O Projeto jovem da NSR coordena toda a obra jovem através do GOFF (Grupo 

de Oração e Formação Fanuel), descrito por Mateus. Dele participam jovens de 

15 a 20 anos que se reúnem todos os domingos às 16 horas, indo depois para 

a missa dos jovens. Durante os encontros, os jovens participam de momentos 

de louvor, oração e reflexão da palavra. Atualmente, o GOFF conta também 

com células para estudo bíblico. Ministradas fora dos encontros, na paróquia 

ou nas casas dos participantes, as células buscam complementar a vivência 

em comunidade que se dá na missa e nos encontros em grupo. Na NSR a 

divisão em grupos é feita por idade, começando com a Perseverança, que 

trabalha com meninos e meninas na faixa etária de dez a quatorze anos, que 

fizeram a Primeira Eucaristia e farão posteriormente a Crisma (Fig.14).  

 

Figura 14 – Perseverança 2009 Nossa Senhora Rainha – Foto: orkut de Rodolfo Buarque 
12/01/2010  
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Coordenadores da MDI orientaram a criação desse grupo na NSR (por isso o 

nome Perseverança em comum). Começou com Marcelinho Aro (22), 

apresentador do programa “Vai na Fé”, a pedido do Padre Alexandre, para que 

os jovens não se afastassem da Igreja entre a Primeira Eucaristia e a Crisma. 

Os encontros da Perseverança acontecem todas as terças-feiras das 19 horas 

às 20 horas e 40 minutos. As entrevistas realizadas com os jovens da NSR 

revelaram que também são realizados retiros periódicos e eventos como 

acampamentos e shows musicais, dentre os quais a Cristucada, um ministério 

de música que foi criado em 2007 por jovens da NSR, também coordenado por 

Marcelinho Aro (Fig.15) e que se apresenta por todo o Brasil com músicas 

religiosas ao som de batucada. 83 

 

 

Figura 15 – Cristucada com Marcelinho Aro – Foto: Yale Portugal 13/09/2009 

 

                                                 

83 Ver detalhes em http://www.cristucada.com.br  Acessado em 13/09/2009. 
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 A experiência de Rodolfo (16) mostra como se dá a entrada dos jovens na 

NSR: 

Entrei com 11 anos, meio que não sabia nada. Minha mãe 
começou a ir lá por minha causa. Comecei na Perseverança 
(entre Catecismo e Crisma, de 10 a 14 anos). Uma amiga, a 
Yale, me levou. Crescemos juntos na fé e hoje somos 
coordenadores, ela geral e eu do louvor. O pessoal que 
frequenta a NSR é na maioria jovem, 80% de jovens. Muita 
gente nova acaba atraindo outros jovens, por isso que lá tem 
tanto jovem. 
 

A fala de Rodolfo denota a preocupação da RCC em atrair o segmento jovem, 

confirmada nesta pesquisa em Belo Horizonte. Para tanto, um dos recursos 

utilizados para a captação e permanência dos jovens na NSR é a existência de 

um grupo de teatro que dramatiza temas religiosos. Mas é principalmente 

durante as pregações que os coordenadores vão passando para os jovens as 

orientações da Igreja (Fig.16), usando intensamente os meios de comunicação.  

 

Figura 16 – Pregação de Marcelinho para Grupo da Perseverança NSR em 16/03/2010 – Foto:  
http://nsrainha.com/fanuel/ler_multimidia.php?sid=3836  Acessado em 25/03/2010 
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Os coordenadores entrevistados foram unânimes em evidenciar que a NSR se 

utiliza prioritariamente dos recursos midiáticos para atrair os jovens para a 

Igreja. Assim sendo, o convencimento vai ser feito geralmente através da 

chamada dos adeptos mais conhecidos da RCC, como o Marcelinho Aro, que 

tem grande penetração no segmento juvenil, seja pelo seu programa na TV, 

pela Cristucada ou pela sua atuação no campo político, mostrando que “o 

movimento carismático faz aparecer leigos comuns com capacidade de 

liderança e intermediação algumas vezes superior à dos padres”. (SOUSA, 

2005:164). Ao acessar o portal da NSR na internet para a pesquisa, foram 

encontrados vídeos convidando os jovens para conhecer o projeto Fanuel e 

entrar para o grupo. Os vídeos mostram sempre imagens de jovens felizes com 

sua escolha pela religião, enquanto aparecem exercendo as atividades às 

quais usualmente se dedicam, como dançar, namorar, estudar, confraternizar, 

com a diferença que fazem tudo isso seguindo os preceitos morais católicos. 

Ainda assim, o principal convite dirigido aos jovens continua sendo para 

participar da Crisma (Fig. 17). A Crisma é feita a partir dos 15 anos e sua 

preparação anual acontece todos os domingos às 16 horas, terminando esse 

encontro às 17 horas e trinta minutos, com os participantes encaminhando-se 

para a missa das 17h45, que se transformou na “missa jovem”, celebrada nos 

moldes da RCC, com muito louvor de braços elevados e a participação 

comovida dos jovens, acompanhando as músicas dançando, fazendo gestos, 

batendo palmas e cantando animadamente, bem alto.  São organizados 

também retiros e eventos para os crismandos, com grande participação dos 

mesmos, como observado pela imersão da pesquisadora na comunidade. 

Os dados revelaram ainda que além da Perseverança e da Crisma, há também 

o cenáculo, que reúne jovens para rezar o terço todas as segundas-feiras às 20 

horas, cada semana na casa de um deles. De 15 em 15 dias são promovidos 

também encontros para os jovens mais velhos na casa de um dos 

participantes. O enfoque da formação dos jovens carismáticos da NSR é dado 

na oração e no estudo da Bíblia. 
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Figura 17 – Retiro Crisma NSR 2009 http://nsrainha.com/fanuel/ler_multimidia.php?sid=3176l 
Acessado em 11/03/2010 
 

A entrada dos jovens na Igreja se dá comumente com a finalidade de fazer a 

Crisma, para a qual são levados por outros jovens ou depois de terem visto um 

show como a Cristucada. Durante a preparação para a Crisma é que eles terão 

contato com as práticas carismáticas, às quais geralmente aderem com 

entusiasmo, como descreve Bruno Ricci (19): 

 
No cronograma da Crisma do Belvedere, além dos encontros 
aos domingos temos que fazer dois retiros, ou seja, ficar de 
sexta à noite até domingo depois da missa em contato com as 
mesmas pessoas. Como não tinha opção fui ao retiro 
e agradeço todos os dias por aquele fim de semana. Foi uma 
experiência incrível, fiz novas amizades e tive um contato 
completamente diferente com Deus, que eu jamais pensei que 
pudesse ter. Depois do retiro tudo se tornou mais fácil, não 
existia mais vergonha para cantar as músicas e dançar, foi 
realmente muito bom. Quando você sai de um retiro, você fica 
todo empolgado, querendo cada vez mais o contato com 
aquelas pessoas, com a Igreja. 
 

O relato de Bruno remete ao construto teórico de Berger (2004) trabalhado na 

introdução desta dissertação, onde o autor fala da experiência com o sagrado 

que vai ordenar a vida do indivíduo e atribuir sentido a ela, a partir dessa 

vivência. Bruno evidencia a mudança de comportamento de antes e depois da 

experiência, reproduzindo o mesmo relato dos participantes do fim de semana 
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de Duquesne, considerado o ponto de partida para o surgimento da RCC. 

Como ficou evidenciado nos depoimentos, o envolvimento dos jovens na NSR 

começa com a Perseverança, mas é geralmente a partir da Crisma que 

passam a participar das atividades da Igreja por vontade própria. Vão aos 

retiros, acampamentos, reuniões e encontros, acorrendo em grande número a 

tudo que é proposto pelo Grupo Fanuel e pelos padres, como podemos ver na 

Fig. 18, onde o Padre Alexandre, na celebração da missa das 17h45min no dia 

02/05/10, convoca os participantes do Projeto Jovem Fanuel para evangelizar 

outros jovens. 

Na loja dentro das instalações da Igreja, ao lado da lanchonete, são vendidos 

livros de oração e de literatura carismática, objetos de decoração e enfeites 

com motivos religiosos (a maioria com imagens da Nossa Senhora e do Divino 

Espírito Santo), terços de todos os tamanhos e feitios (alguns usados como 

pulseiras, anéis ou colares), CDs gravados no estúdio da NSR e todo tipo de 

acessório com o logotipo que pode ser visto no canto superior esquerdo da foto 

da Fig. 18, tais como chaveiros e adesivos para carros.  

 

Figura 18 – Padre Alexandre e   Fanuel  - http://www.nsrainha.com/aconteceu/ler.php?sid=4125 
Acessado em 04/05/2010 
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Os jovens que já estão na NSR desde crianças convivem com as práticas 

carismáticas desde a Catequese e tentam trazer seus colegas e amigos para 

participarem com eles, como nos conta Rodolfo (16), em outro trecho de sua 

entrevista: “Eu mesmo tenho amizades no mundo... meu objetivo é trazer os 

amigos que estão no mundo para dentro da igreja”.  Segundo Steil (2008:13), 

“Não se trata de escolher entre o dogma e a experiência, mas de buscar a 

autenticidade afetiva nas vivências espirituais, incorporadas nas trajetórias 

pessoais”. Do modo destacado por Rodolfo, a marca do pertencimento 

evidenciada por uma forte afetividade vai perpassar as relações dos jovens 

membros do grupo carismático da NSR, caracterizando a comunidade 

emocional citada por Hervieu-Léger (2008). Também pela observação 

participante utilizada como parte da metodologia para execução da pesquisa, 

notou-se que durante as missas não são distribuídos folhetos, mas são 

projetadas as passagens da bíblia e as letras das músicas para que todos 

possam acompanhar a celebração e cantar, como se pode ver na Fig. 19. 

 

 

Figura 19 – Missa dos jovens na Nossa Senhora Rainha – Foto: Vera Dias 08/11/2009 
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Percebe-se que a maioria dos jovens da NSR abraça intensamente as práticas 

carismáticas, deixando suas vidas serem governadas por elas. Tudo o que 

fazem, dentro ou fora da Igreja, vai ser norteado pelas orientações que 

recebem desde a catequese até a formação das lideranças, nos moldes da 

RCC, orientações essas que se esforçarão para passar para outros jovens, 

através da evangelização.  

 

Esse comportamento coincide com o que Bauman (2003) disse sobre a 

necessidade dos membros da comunidade, no caso do presente estudo a 

carismática, possuírem os mesmos traços para que possam confirmar sua 

escolha perante todos e formar sua identidade através da aprovação social.  

 

O próximo capítulo tratará desse comportamento que determina a formação de 

um modelo de jovem da RCC a partir da conversão e de sua aceitação pela 

comunidade carismática. 
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Capítulo 3  
 

 

 

 

Transformação dos jovens: 
o modelo carismático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venha conhecer nosso Projeto Jovem !!! Venha fazer parte 
desta geração decidida a viver por algo maior, que vai além do 
que se pode ver. Venha ser promotor de uma revolução 
pacífica, capaz de testemunhar o amor de Cristo para com 
todos. Venha experimentar desta paz e alegria que o mundo 
não pode te oferecer! 

 

                                                             Equipe Fanuel – NSR 
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A chamada da epígrafe convocando os jovens para participar do grupo 

carismático coincide com o que Oliveira (2004:94-95) ressalta ao afirmar que 

“Os valores ético-morais de conduta reputados corretos para alcançar a 

santidade, uma vez difundidos pelos missionários carismáticos aos demais fiéis 

católicos ou infiéis “do mundo”, são também deles cobrados”. Dessa maneira, 

as histórias temáticas dos jovens das duas paróquias estudadas revelaram um 

modelo de jovem carismático que vai à missa, retiros e encontros, participa das 

obras da Igreja e procura passar para os outros jovens sua experiência com 

Deus, a fim de atraí-los para a RCC, comportando-se de modo a servir de 

exemplo para os mais novos e utilizando os meios de comunicação de massa 

para evangelizá-los. Esse modelo é construído a partir de noções dicotômicas 

do que é certo e errado para a Igreja Católica, do bem e do mal e do que é de 

Deus e do que não é, ou seja, do que é sagrado e do que é profano.  Carranza 

(2005:445) falando sobre a RCC destaca 

 

[...] o impacto positivo que o discurso doutrinal e disciplinar do 
catolicismo intransigente possa vir a ter num mundo marcado 
pela insegurança, que o pluralismo de escolha provoca no 
indivíduo moderno. Ou seja, a rigidez moral proposta por Roma 
encontra eco em pessoas e grupos que procuram um mundo 
ordenado, com imperativos éticos e morais que lhes 
proporciona o conforto de não estar refletindo a todo momento 
sobre o que deve ou não ser feito ou as decisões a serem 
tomadas; a disciplina e a normatividade substituem a sua 
capacidade de risco e reflexividade. 
 

Para os jovens carismáticos, inseridos numa sociedade competitiva e com 

diversos valores éticos, reproduzir esse modelo, não só nos comportamentos e 

na fé, como também na sociabilidade e no lazer, torna-se tão importante que 

fazem da evangelização uma meta a ser cumprida pelo grupo, como nos conta 

Fernando (17), entrevistado da Mãe da Igreja: 

 
Tem os que saem, mas com os que ficam você cria um grupo 
muito forte, se você precisa de ajuda em qualquer lugar pode 
contar, não fica preso só em Deus, a RCC envolve tudo, a 
escola, as famílias, tudo que a gente sente e te preenche, não 
tem como você sair. A RCC mostra Jesus muito mais próximo 
da gente e não como algo superior, apesar dele ser importante 
é mais fácil lidar com ele próximo de você, fica mais fácil o 
relacionamento e passar para os outros também. Você passa 
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para os mais novos e isso te preenche. Você mostra a relação 
com Deus para os meninos e eles se encantam igual você se 
encantou um dia. 
 

Da fala de Fernando chama atenção a importância do pertencimento ao grupo 

religioso juntamente com a noção de estar sempre fortalecendo esse grupo 

com a chegada e permanência de novos membros. Retomando Bauman 

(2007), “paradoxalmente, a “individualidade” se refere ao “espírito de grupo” e 

precisa ser imposta por um aglomerado. Ser um indivíduo significa ser igual a 

todos no grupo – na verdade, idêntico aos demais”. 84 Destarte, os jovens são 

bastante suscetíveis ao reconhecimento dos seus pares, dos seus iguais, com 

quem formam os laços que sustentarão a construção de suas identidades, a 

partir da conversão: “No segundo retiro da Crisma tive uma conversão muito 

forte. Comecei a gostar da música e da Crisma daqui. Era a primeira vez que 

eu fazia alguma coisa importante, que fosse reconhecida, aí fiz Discipulado, 

sabe como é, ganhei uma nova vida e nunca mais saí”. (Tiago, 18). 

A “nova vida” mencionada por Tiago corresponde a uma vida nos moldes da 

comunidade carismática e com base nos comportamentos que a RCC reforça 

como positivos para a manutenção do grupo, seguindo as proposições mais 

antigas da Igreja Católica, como por exemplo, a castidade, que aparece no 

relato de Marcus (24): “Sigo porque tenho que dar o exemplo, por ser monitor, 

como vou pregar uma coisa que não faço? Muita gente acaba saindo porque 

não dá conta disso. Eu sigo por ser um modelo para os outros, mas acho muito 

difícil, tem hora que é muito difícil”. Esse controle da sexualidade tem o efeito 

desejado pela pastoral cristã, citado por Foucault (1980), “de reconversão 

espiritual, de retorno a Deus, efeito físico de sentir no seu corpo as ferroadas 

da tentação e o amor que lhe resiste”. 85 

Os parâmetros conversão e sexualidade, que aparecem nos relatos de Tiago e 

Marcus, são essenciais para o entendimento do modelo de jovem proposto (e 

seguido) pela RCC, que em conjunto com a força da sua liderança leiga e a 

                                                 
84 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro, Zahar, p. 26, 2007. 
85 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 3.ed. Rio de janeiro: 
Graal,p.26, 1980. 
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formação dos novos evangelizadores midiáticos serão discutidos nos tópicos a 

seguir. 

 

3.1 – Conversão 
 

A conversão na RCC não deve ser entendida na concepção clássica de 

mudança radical a partir do contato com uma nova religião, devido à maioria 

dos carismáticos já ser católico. Nesse caso, a conversão poderia ser descrita 

como uma reconversão, com “a visão do convertido como um sujeito ativo, que 

aprende novos significados a partir de sua interação com os membros do grupo 

e decide o curso de ação a tomar de acordo com seus objetivos e suas 

necessidades”.86 

Para tentar entender o processo de conversão dos jovens carismáticos de Belo 

Horizonte, inseridos na modernidade, cabe retomar Balandier (1999:29-30): 

 
A grande busca está no domínio do sagrado, naquilo que se 
impõe ao homem enquanto portador de um sentido que o 
ultrapasse e requer sua crença absoluta, daquilo com que visa 
o acordo entre ele mesmo e com um mundo assim 
transfigurado. 
 
 

Como visto no capítulo 1, uma das explicações dos autores para a busca da 

religião por parte da juventude pode ser a busca de sentido no mundo 

fragmentado e incerto da modernidade descrita por Bauman e Balandier. Nos 

relatos dos jovens carismáticos, a conversão marca o início da trajetória dentro 

do grupo religioso e consequente desenvolvimento espiritual. Enfatizam ainda a 

conversão como um processo que exige do jovem uma luta diária para se 

firmar na fé e não se deixar levar pelas tentações mundanas para se dedicar à 

busca pela santidade:  

 
Eu estava numa fase de sair com a galera, fazer farra com 
meus primos. No fim de semana deste retiro teve uma festa 
que não fui por estar no retiro e lá aconteceu uma briga e meu 

                                                 

86 CAROZZI, Maria Júlia. Tendências no estudo dos novos movimentos religiosos na América: 
os últimos 20 anos. BIB, Rio de Janeiro, n.37, p. 72, 1994.    
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primo tomou um tiro. Fiquei muito impressionado com esse 
puxão de orelha de Deus para minha vida, mostrando que as 
coisas tinham que mudar. Lá no retiro tive uma experiência 
pessoal com Deus e a partir daí comecei minha caminhada na 
Igreja. Comecei carregando som: Quem é fiel no pouco Deus 
confiará muito mais. (Marcelo, 22). 
 

A experiência pessoal com Deus marca para o jovem o início de uma 

caminhada que implica em deixar para trás atitudes que não condizem com 

uma vida santa. Como apontou Eliade (1965:208), “o acesso à vida espiritual 

comporta sempre a morte para a condição profana, seguida de um novo 

nascimento”. Nas histórias temáticas os jovens carismáticos destacam o 

momento da conversão como essencial para suas vidas, orientando a partir daí 

sua relação com os outros e com o mundo: 

 
Desde pequeno venho na Mãe da Igreja, por ter nascido em 
família católica. Vinha sempre na missa das crianças e gostava 
muito, pela animação, pela música e pelas historinhas que nos 
contavam. Depois fiquei mais velho e não tinha mais o mesmo 
interesse. Não gostava mais, vinha por obrigação. Quando fiz 
15 anos minha mãe falou - “vai lá fazer a Crisma”. Juntei com 
um colega do colégio e comecei a participar do preparo para a 
crisma. No início achava muito sem graça e depois do primeiro 
retiro piorou, porque eu não fui e o pessoal ficava comentando 
e eu não estava entrosado. No segundo retiro eu resolvi ir e aí 
começou meu processo de conversão. Comecei a aprender as 
músicas e olhar Jesus nos olhos, como eles falam. Fiquei muito 
satisfeito com a Renovação por não ser muito conservadora e 
fazer a gente encontrar Deus de um jeito mais divertido. Entrei 
de cabeça, vinha no Desafio Jovem todo sábado e já no ano 
seguinte passei a servir como monitor da Perseverança. Aí foi 
ótimo porque servindo você convive mais, aprende mais e 
ajuda outras pessoas. Gabriel (17). 
 
 

A trajetória de Gabriel revela as mudanças na vida do jovem carismático após o 

momento de sua conversão e consequente adesão às práticas carismáticas 

quando ele passa a “olhar Jesus nos olhos”, modificando todo seu universo 

relacional e visão de mundo. Segundo Hervieu-Léger “O testemunho que cada 

convertido dá ao grupo de sua própria experiência, e o reconhecimento que o 

grupo lhe traz de volta criam um laço muito forte entre a comunidade e o 
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indivíduo”,87 como o que ocorreu com Gabriel na MDI e também com Marcelo 

na NSR, que começou ajudando a carregar o som e hoje é apresentador de um 

programa católico de televisão dirigido aos jovens.  

Ainda por esses depoimentos e de acordo com outras entrevistas, tanto da MDI 

quanto da NSR, a conversão dos jovens carismáticos à RCC acontece de 

modo geral na sua preparação para a Crisma. Interessante notar como esse é 

um momento crucial para os jovens carismáticos das duas paróquias, 

evidenciado como marco inicial da vida renovada, carregada de emoção e 

intensa afetividade com o grupo. Como aparece na maioria das histórias 

relatadas por esses jovens, podemos inferir que isso se dá por ser tal momento 

configurado como uma escolha pessoal do indivíduo a partir da conversão, daí 

sua importância, como mostra a fala de Carolina (18), da NSR: “Passei a 

participar ativamente a partir da Crisma porque tive uma experiência mais forte 

com Deus e queria muito mais vir à missa, para participar do grupo”.  Esse 

processo vivido pela Carolina pode ser explicado por Hervieu-Léger (2008): 

 
O regime de validação comunitária do crer implica uma 
caminhada pessoal de adesão da parte dos indivíduos reunidos 
na comunidade. No seio do grupo de convertidos, é a 
intensidade do engajamento mostrado por cada um que valida, 
para os demais, as crenças partilhadas.88 
 

Os depoimentos colhidos neste estudo refletem essa validação, indicando que 

há mudança de status a partir da Crisma, com a posterior confirmação do 

pertencimento ao grupo com a entrada no Discipulado, no caso da MDI, e no 

Fanuel, no caso da NSR, onde vai haver um aprofundamento na doutrina e 

formação com o consequente aumento de responsabilidades e reconhecimento 

do próprio grupo. Em ambos os grupos estudados, os jovens vão passar 

gradualmente pelas etapas iniciáticas de conversão, de permanência e 

confirmação, e pelos respectivos ritos demarcatórios. Douglas (1966) enfatiza 

que “os rituais apresentam a forma das relações sociais e dão a elas expressão 

                                                 
87 HERVIEU-LÉGER, Danièle. Representam os surtos emocionais contemporâneos o fim da 
secularização ou o fim da religião? Religião e Sociedade, v. 18, n. 1, p.33, 1997. 
88 HERVIEU-LÉGER, op.cit., p.161. 
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viável, capacitando as pessoas a conhecerem sua própria sociedade”.89 À 

medida que os jovens vão sendo reconhecidos pelos seus dons, são 

alcançadas posições dentro do grupo. As prestações de serviço entre os 

carismáticos ilustram esse ponto, já que os servos podem trabalhar na cozinha, 

manutenção e limpeza, passando pela animação e intercessão até chegarem à 

coordenação nos vários níveis: 

Estou servindo desde o ano passado, quando servi na 
Perseverança e esse ano estou servindo na Crisma, como 
monitora. Os coordenadores me chamaram e era tudo que eu 
queria. O que me faz continuar é a vontade que tinha de servir 
mais todo esse conjunto: a conversão, Deus e as amizades. 
(Thais, 18). 
 

Esse tripé relatado pela jovem da MDI – conversão, Deus e as amizades - 

compõe o que, segundo Carozzi (1994), os estudos mais recentes sobre 

conversão enfatizam: a importância da interação intensa e dos vínculos 

afetivos com os membros dos grupos religiosos, a natureza gradual da 

conversão e o papel ativo do convertido potencial, ao decidir se irá ou não 

integrar-se ao grupo religioso. Assinala ainda a necessidade de uma 

revalidação contínua,90 similar ao que Hervieu-Léger (1997) chamou de 

validação do crer, que também pode ser identificada no depoimento de Yale 

(18), da NSR: 

Fui para a Perseverança,91 com apenas 12 anos. E vai louvor, 
tome pregações... Nada para mim fazia nenhuma diferença. 
Até que houve o primeiro retiro da Perseverança! Eu não ia... 
mas se eu não fosse ninguém também iria, porque eu desde 
pequena fui líder, e todos sempre me seguiam. Então um dos 
coordenadores me chamou e falou: “Olha Yale, se você for e 
não gostar eu devolvo todo seu dinheiro”. Na hora animei e 
pensei, vou, falo que não gostei e pego o dinheiro prá mim! E 
foi nesse retiro que aconteceu minha primeira conversão. 
Melhor viagem, melhor experiência da minha vida! Eu não tinha 
muito que mudar, não tinha muito que me arrepender, não 
tinha muito que voltar atrás... mas mesmo assim minha vida 
mudou da água pro vinho. E minha caminhada começou aí... 
Queria sempre participar de tudo. Ia nas missas, ajudava, 
chegava mais cedo...  Queria fazer de tudo para estar dentro. 
O Marcelinho, que foi coordenador geral, sempre esteve me 

                                                 
89 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. Coleção Debates. São Paulo: Perspectiva, p.158, 1966.  
90

 CAROZZI, Maria Júlia. Tendências no estudo dos novos movimentos religiosos na América: os últimos 

20 anos. BIB, Rio de Janeiro, n.37, p. 67, 1994.     

91
 Como apontado no capítulo 2, p. 76. 
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acompanhado lado a lado. E aos 14 anos me chamou para 
entrar na equipe da Perseverança. Algo diferente naquela 
época, pois os coordenadores eram mais velhos, mais 
experientes. E hoje com apenas 18 anos coordeno toda a 
equipe da Perseverança. Toda terça conto com a presença de 
200 jovens de 10 a 14 anos. São muitas vidas transformadas a 
cada terça-feira. 

 

Da maneira evidenciada por Yale, através de um processo de conversão 

contínua, os leigos, tanto homens quanto mulheres, alcançarão os postos de 

liderança, o que vai determinar a maneira de vivenciar as práticas carismáticas 

e seu comportamento, sendo modelos para os outros jovens, inclusive face à 

sexualidade. 

 

 3.2 – Sexualidade e liderança leiga 
 

Nos grupos de jovens da RCC das duas paróquias estudadas, o trato da 

sexualidade está intrinsecamente ligado ao comportamento e às orientações 

das lideranças leigas.92 Para Bauman, “A promoção da segurança sempre 

requer o sacrifício da liberdade, enquanto esta só pode ser ampliada à custa da 

segurança”.93 Ao escolher a segurança de pertencer ao grupo carismático, os 

jovens estão abrindo mão da sua liberdade, pois sabem que no grupo há 

normas a seguir, que os diferenciam dos não membros. Essa diferença se 

torna mais evidente ao analisarmos o comportamento com relação à 

sexualidade dos jovens carismáticos, a começar por eles mesmos chamarem 

os outros jovens como sendo “do mundo”. Isso significa que eles não fazem 

parte do mundano, do profano, do que não é vida santa, revelando o que para 

Eliade (1965:42) se configura como o “desejo do homem religioso de se mover 

unicamente num mundo santificado, quer dizer, num espaço sagrado”, como 

explica um dos coordenadores da Perseverança da NSR: 

 

                                                 

92 Liderança leiga entendida como não clerical. 

93 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Zahar, p.24, 2003. 
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Fala-se muito sobre o pecado e há orientação para os jovens 
para não entrarem em bebedeira, drogas, para não ficarem 
com dez meninas na mesma noite, essas coisas. Para os 
meninos de 10, 12 anos falamos sobre beijo na boca, para 
respeitar as meninas. Para os de 13, 14 e 15 anos já falamos 
da castidade e promovemos o namoro santo. Orientamos os 
jovens para procurar amizades de preferência na Igreja e não 
no mundo. (Rodolfo, 16). 
 
 

 A implantação do padrão moralizante da RCC pelos coordenadores, revelada 

na fala de Rodolfo, faz com que a sexualidade apareça mais veladamente nas 

entrevistas, mas quando questionados sobre o namoro santo, os jovens não 

têm vergonha de assumir sua castidade. Entretanto, dentre os que não 

seguiram esta norma, alguns parecem envergonhar-se por não terem 

conseguido permanecer virgens até o casamento e evitaram falar desse 

assunto nos seus relatos. Contudo, existem jovens atuantes na RCC que tem 

outra postura, como André (18), da MDI, que mostra uma independência de 

comportamento frente às normas da Igreja: 

 
Eu tenho a idéia sobre sexualidade bem pessoal, independente 
do que a Igreja em si prega. Eu acredito sim que devemos 
valorizar o nosso corpo e não dar acesso a ele pra qualquer 
pessoa com que você se relacione, mas na medida em que 
você estabelece um relacionamento em que se descobre um 
afeto grande um pelo outro (normalmente no namoro) e você 
sabe que entre os dois há mais sentimento do que o desejo, a 
relação sexual acontece naturalmente, e eu não vejo problema 
nisso. Não acho que o sexo precisa ser necessariamente 
depois do casamento. 
 

André não está sozinho. Vários participantes do grupo carismático têm vida 

sexual ativa, a maioria decorrente da evolução de um namoro que começou 

dentro do próprio grupo. Alguns não aguentam a pressão e saem do grupo, 

mas muitos permanecem, geralmente por acharem que o seu namoro vai 

chegar ao casamento e se sentem assim justificados. Corroborando essas 

observações, uma pesquisa do Ibope em 2007 revelou que dentre 1268 jovens 

católicos brasileiros 79% deles discorda da frase “As pessoas só devem ter 

relações sexuais após o casamento”, 96% concorda “Com o uso da camisinha 

para evitar a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis” e 88% 

concorda que “Uma pessoa pode usar métodos anticoncepcionais e continuar 
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sendo uma boa católica”.94 Mesmo entre os jovens carismáticos que se 

declaram virgens, encontramos diferentes opiniões, como mostra parte da 

entrevista de Fernando, que completou 18 anos em 2010, e em seguida o 

relato de Fabíola, da mesma idade: 

 
Até que ponto viver sua sexualidade te afasta de Deus? Se 
você vê isso como um pecado muito grande então não faça. Se 
você não acredita que vai te atrapalhar, te afastar de Deus, 
então não tem importância. Eu nunca namorei, mas vai 
depender do meu namoro como vamos viver isso. 
Independente de namorar alguém de dentro ou de fora da 
Igreja, nós vamos definir tudo juntos. Quando você namora 
alguém da Igreja você considera a possibilidade de viver a 
castidade e quando namora alguém de fora, na maioria das 
vezes não considera. Acho errado quem se fecha só para a 
Igreja, porque você tem que ter noção do mundo senão não 
passa para os meninos o que é a realidade. 
 

Fernando deixa claro que as próprias vivências ou as dos amigos, dentro ou 

fora do grupo, são mais determinantes sobre sua sexualidade do que as 

normas da Igreja, pois segundo Pierucci (1978:7)  

 
Ser católico (mesmo praticante) e desobedecer às normas da 
Igreja não são realidades que se excluem mutuamente; 
colidem, muitas vezes, mas se misturam sempre, em uma 
grande variedade de modos, na vida e no auto-reconhecimento 
dos diferentes grupos de fiéis. 
 

Vamos conhecer a opinião de Fabíola, participante do mesmo grupo de jovens 

carismáticos de Fernando: 

 
Bom, esse assunto é sempre falado na Mãe da Igreja e pela 
RCC, até mesmo porque a Renovação atrai muitos jovens e na 
adolescência esse assunto é necessário. Antes de ter essa 
formação pela Igreja eu realmente achava que era bobeira, que 
isso acontecia naturalmente e era uma coisa essencial para um 
relacionamento, mas depois que tive as minhas primeiras 
pregações sobre o assunto a minha opinião foi mudando. Acho 
que esperar um, dois, três ou até quatro anos antes de ir pra 
essa etapa não é nada demais. Nesse tempo a relação fica 
mais madura, cresce, os dois se conhecem, se respeitam e se 
gostam além do sexo e prezam pelo relacionamento. Se for 

                                                 

94 Fonte: IBOPE/2007, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-BR, novembro, dezembro 
de 2006 e janeiro de 2007. Disponível em 
www.ccr.org.br/uploads/noticias/pesquisa_Jovens.pdf Acessado em 15/03/2010. 
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amor mesmo não tem por que não esperar, porque um dia eles 
irão casar e vão ter o resto da vida pra ter relação sexual e não 
vai acontecer da mulher pensar: será que ele gosta mesmo de 
mim ou será que está namorando comigo só para isso? Eu vivo 
sim na castidade e tenho um ano e meio de namoro! Sou muito 
feliz com a minha opção, sou virgem e o meu namorado 
também. Isso tudo foi conversado e é uma opção dos dois. 
 
 

Foucault (1985:17), quando trata da sexualidade, destaca “o alto valor moral e 

espiritual que o cristianismo, diferentemente da moral pagã, teria atribuído à 

abstinência rigorosa, à castidade permanente e à virgindade”, como relatado 

por Fabíola ao falar da influência das pregações no seu comportamento. João 

Henrique (18), também da MDI, explica as diferentes posturas no grupo: 

 
A MDI, por ser católica, prega a castidade e o sexo só depois 
do casamento. A RCC por se voltar principalmente para os 
jovens e ser católica vai pregar também, mas sabe que é difícil. 
Então falamos sobre saber respeitar o corpo, orientamos 
seguindo os preceitos da Igreja Católica, mas entendemos que 
vai ser uma questão de escolha pessoal, então não 
discriminamos quem não segue. Já na Canção Nova a 
orientação é mais rígida. Na MDI tem gente que segue a 
castidade e tem gente que não segue, mesmo entre os 
coordenadores. 
  

Essa fala confirma a afirmação de Novaes (2005:283) de que “os preceitos 

religiosos que circunscrevem o sexo ao casamento não têm um peso decisivo 

para interditar o exercício da sexualidade dos jovens desta geração”. Giovana 

(24), que coordena os grupos de jovens que trabalham com crianças na MDI 

vai trazer na sua fala o que Novaes chama de tomadas de posição (o que 

pensam), que são distintas das práticas (como se comportam): 

 
Sobre a castidade, acho que ela é um dom dado por Deus, 
pelo Espírito Santo. É um chamado, mas também é um dom. 
Não acho que seja mais cobrado ou menos cobrado na MDI 
que em outras comunidades. O corpo é um templo do Espírito 
Santo e a castidade é um chamado para toda a Igreja, 
paroquial ou comunidade de vida. Pode parecer que na 
Canção Nova, por exemplo, é mais cobrado, mas é porque lá é 
uma comunidade de vida consagrada, diferente da MDI. 
Entendo que o despertar para cada pessoa é diferente e não 
podemos falar que quem não segue a castidade não é digno do 
Espírito Santo. Como tudo mais, vai ser despertado na 
caminhada de cada um e é isso que faz a diferença. 
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Conversei também com um jovem de 18 anos que fez parte desse grupo da 

MDI e saiu por achar que ali havia muita falsidade, pois conhecia jovens que 

diziam seguir a castidade porque estavam na RCC e ele sabia que não era 

verdade, por conhecê-los fora do ambiente da Igreja. Esse relato faz lembrar 

Mary Douglas, quando ela afirma que “Toda vez que um rígido modelo de 

pureza é imposto em nossas vidas, ou ele é muito desconfortável ou, se 

rigidamente seguido, conduz à contradição ou à hipocrisia”. 95 Os depoimentos 

sobre o trato da sexualidade e sobre as orientações que são dadas na Igreja 

fazem refletir sobre as diferentes posturas dos jovens carismáticos, que na sua 

maioria não entendem ser conflituoso afirmarem pertencer ao grupo religioso 

independente de seguir ou não suas orientações. De novo aqui encontramos a 

tensão entre a hierarquia oficial da ICAR e a autonomia dos leigos que fazem 

parte da RCC.  Duarte (2005) vê essa questão da seguinte forma: 

 
[...] as comunidades religiosas não dispõem de meios 
coercitivos explícitos de exigência de um comportamento 
prescrito (sobretudo no nível privado ou íntimo). Isso significa 
que a continuidade de um “pertencimento” ou “adesão” não 
significa necessariamente a obediência aos ditames 
doutrinários ou pastorais. 96 
 
 

Na prática, os jovens vão aderir aos ritos sagrados, que consideram 

importantes para seu desenvolvimento espiritual, mas vão decidir sobre seu 

comportamento, sobretudo no que tange à sua sexualidade, de acordo com o 

que as suas próprias experiências e aquelas que outros jovens de suas 

relações vão revelando. Para Teixeira (2008:72) 

 
[...] o elemento de continuidade entre o passado e o presente 
deve ser sempre dinamizado pela incorporação das inovações 
e reinterpretações, em função dos dados do presente. Não 
ocorre uma ruptura da preservação do código de sentido 
anterior, mas há uma alteração nele. Entender a tradição de 
forma estática é esvaziá-la de seu conteúdo de reinvenção 
permanente. Com a mudança do papel da tradição, uma nova 

                                                 

95 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. Coleção Debates. São Paulo: Perspectiva, p. 198, 1966 

96 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Ethos privado e justificação religiosa: negociações da 
reprodução na sociedade brasileira. In: HEILBORN, Maria Luiza e outros (orgs.). Sexualidade, 
família e ethos religioso. Rio de Janeiro: Garamond, p.141, 2005. 
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dinâmica social vem introduzida, e, com ela, a exigência de um 
modo de vida mais aberto e reflexivo. 
 
 

Dessa forma, aquela aparente homogeneidade do grupo carismático, descrita 

no início da pesquisa como fator motivador para realizá-la, foi tomando a 

dimensão do real e mostrou outras facetas, importantes para o entendimento 

das formas de apreensão dos conteúdos religiosos e suas interfaces com o 

cotidiano dos jovens da RCC em Belo Horizonte. Machado (1996:153) já 

apontava que apesar de várias pesquisas sobre os movimentos de leigos 

católicos enfatizarem o “caráter conservador e repressivo no campo da 

sexualidade”, o início de seu trabalho de campo trouxe surpresas por fornecer 

“indícios de mudanças no comportamento dos fiéis”. Ao observar os grupos de 

jovens da MDI e da NSR por mais de um ano, também no presente trabalho 

ficou muito claro esse processo, que outro trecho da entrevista de Fernando 

(18) vem explicitar: 

 
Tem orientação teórica sobre sexualidade na Crisma (onde 
este ano sou um dos coordenadores). Os coordenadores mais 
velhos têm alguma experiência e falam na pregação para os 
jovens. Você encontra na MDI pessoas que vivem e pessoas 
que não vivem a castidade. Vivendo ou não, eles passam o 
certo, o que a Igreja pede na teoria. Com a convivência na MDI 
você vai ficando amigo das pessoas e elas contam as 
experiências delas e então você pesa a parte teórica e a 
convivência e escolhe o que vai seguir. 

 

A fala de Fernando mostra que a vivência da sexualidade pelos jovens 

carismáticos está ligada ao comportamento dos coordenadores leigos, que 

servem de modelo para a construção de suas identidades. Como mostrado em 

outras entrevistas, os líderes leigos fazem o que Duarte (2005) chama de 

“negociação da realidade”, onde apesar de pregarem os preceitos da doutrina 

católica vão vivenciar de maneira individual e por escolha pessoal o trato da 

sexualidade. O testemunho de João Henrique (18) exemplifica bem este ponto: 

 
A minha Crisma foi em 2007, com o lema “ser diferente, ser de 
Deus”, e o coordenador me marcou bastante e ele é um cara 
que segue a castidade. Então eu seguia também, fiquei dois 
anos sem ficar com ninguém, porque eu queria ser santo. 
Namorei uma menina da MDI e a respeitei sem problema, os 
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dois virgens e tudo mais. Mas depois andei um tempo afastado 
da Igreja e aí teve axé, já viu, ferrou tudo, aí foi. Bom, agora 
estou de volta, e voltei a ser casto. Este ano deixei a 
Perseverança e servirei como monitor da Crisma e também  no 
“Filhos de Davi”, então a responsabilidade é muita. Tem 
coordenador que prega e não vive a castidade, eu quero pregar 
o que eu vivo, então agora estou nesse caminho, na santidade. 
 
  

Dessa maneira, como aponta Duarte, “A idéia de uma “negociação da 

realidade” sublinha a qualidade complexa, conflitiva ou contraditória do 

horizonte de possibilidades em que se movem os sujeitos das sociedades 

modernas em suas decisões éticas”.97 Além disso, como pontua Foucault 

(2007:57), “a moral sexual sempre faz parte do modo de vida, ele próprio 

determinado pelo status que se recebeu e as finalidades que se escolheu”. 

Assim, os jovens carismáticos solteiros participantes deste estudo vão assumir 

um padrão de comportamento no trato da sexualidade de acordo com suas 

prioridades, ora como exemplo de conduta moral católica, seguindo a 

castidade, ora exercendo sua liberdade de escolha, não seguindo. 

A despeito dessas contradições, pode-se inferir pelas entrevistas um modelo 

ideal de jovem que é passado como desejável pela RCC e pela Igreja. Foram 

selecionados alguns trechos retirados das páginas da RCC na internet por 

evidenciarem esse modelo de jovem que a RCC quer nas suas fileiras e que é 

difundido pelos meios de comunicação de massa. Antes de apresentar o 

primeiro trecho, cabem algumas explicações prévias sobre seu autor e sua 

proposta. Trata-se de Dunga, um missionário leigo da aqui já referida 

Comunidade Canção Nova e o PHN, “por hoje não vou mais pecar”, seu 

programa na TV Canção Nova, que é dirigido aos jovens e que prega a 

castidade, o namoro santo propagado pela RCC (sem troca de carícias ou 

atividade sexual) e a vida dentro dos preceitos religiosos católicos. O trecho 

selecionado faz parte da pregação de Dunga durante o acampamento PHN – 

                                                 

97 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Ethos privado e justificação religiosa: negociações da 
reprodução na sociedade brasileira. In: HEILBORN, Maria Luiza e outros (orgs.). Sexualidade, 
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11 anos (Fig. 20), que foi realizado na Canção Nova, em 04 de julho de 2009, 

com o título “Jovem, sê forte e corajoso”. 98 Vamos a ele: 

 
Sexo é uma das coisas mais gostosas do mundo, mas sexo 
demais esgota a carne. Quando estamos solteiros, nos 
embriagamos e precisamos de força da alma, dos sentimentos. 
Quando você se embriaga no sexo, está gastando algo que 
será precioso no seu casamento. É preciso aguentar, segurar, 
manter o controle. Para isso, você precisa de coragem e quem 
vai lhe dar essa coragem é o Espírito Santo. 
 
 

 

Figura 20 – Acampamento PHN 11 anos – Foto: Estéfano 04/07/2009 

 

Durante os eventos, bem como no seu programa na TV, Dunga procura 

mostrar testemunhos de jovens que vivem a castidade e exorta os outros 

jovens a seguirem esse caminho. As pregações são nos moldes de grupos 

como os alcoólicos anônimos, substituindo o comando “hoje não vou mais 

beber” por “hoje não vou mais pecar”, no esquema passo a passo com forte 

apelo emocional e suporte da comunidade religiosa. Pregações do PHN são 

                                                 
98 Ver o texto completo no portal da Canção Nova em “eventos” disponível em 
http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=2294&pre=
6098 Acessado em 09/09/2009 
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feitas também em datas importantes como o “réveillon” e o carnaval, numa 

demonstração de força dos jovens carismáticos que deixam de comemorar 

essas festas em outros locais para se reunirem em oração e confirmarem 

publicamente sua opção pela castidade.  Além da permissão do sexo só após o 

casamento, os jovens são orientados para não fazerem uso de bebidas 

alcoólicas, cigarros ou drogas. Como exemplo dessas orientações, reproduz-se 

aqui parte do texto “Como viver a castidade no mundo erotizado”, encontrado 

na página da RCC Jovem: 99 

 
A lei de Deus afirma que o sexo só deve ser vivido no 
matrimônio; não há outro lugar para a vida sexual. "A mulher 
não pode dispor do seu corpo: ele pertence ao seu marido. E 
também o marido não pode dispor do seu corpo: ele pertence à 
sua esposa" (1 Cor 7,4). Note que São Paulo não fala em 
namorados e noivos, mas esposa e marido. 
 
 

Este texto, assinado por Felipe Aquino, mostra como a mulher é vista pela RCC 

e qual o comportamento que se espera especificamente dela, refletindo uma 

séria questão de gênero que aparece mais dramaticamente num outro trecho 

do mesmo texto:  

É preciso lembrar às moças que o homem se excita 
principalmente pelos olhos. Então, cuidado com a roupa que 
você usa; com os decotes, com o comprimento das saias... 
Não ponha "pólvora" no sangue do seu namorado se você 
não quer vê-lo "explodir". O namoro não é o tempo de viver 
as carícias matrimoniais, pois elas são o prelúdio do ato sexual, 
o qual não deve ser realizado nessa fase. O que precisa haver 
entre os namorados é carinho, não as carícias íntimas. Muitas 
vezes os casais não se dão conta disso. Não provoque seu 
namorado. 
 

No mesmo portal do Ministério Jovem da RCC Brasil, na sua página inicial, há 

uma chamada com os seguintes dizeres:  

 
É chegada a hora de nos levantarmos, de denunciarmos a 
implementação de instrumentos legais no ordenamento jurídico 
brasileiro em desacordo com a Palavra de Deus. Um deles é o 
Projeto de Lei nº. 1135/91, que tramita na Câmara dos 
Deputados, visando à descriminalização do aborto, com o 

                                                 

99  Texto disponível em:   http://www.rccjovem.com/nossas-formaçoes/25-relacionamento-com-
o-outro/105.html  Acessado em 09/09/2009. 
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agravante de que até a 12ª semana de gestação seja 
assegurada a cobertura deste crime pelo SUS e pelos planos 
de saúde do Brasil. 

 

Fica bastante clara a ideologia conservadora por trás dessas palavras fortes, 

tanto no texto de Felipe Aquino quanto na chamada acima, revelando certo 

fundamentalismo religioso, pelo seu rigor, autoritarismo e impossibilidade de 

escolha ou diálogo, além da velha questão da Igreja querendo intervir nas 

matérias do Estado, que é laico. As orientações dessa linha de pensamento, 

fechada e tradicional, são passadas para os jovens carismáticos dessa 

pesquisa, pois além de serem submetidos a elas nas suas paróquias, através 

dos padres e ministros leigos, eles vão constantemente aos encontros 

promovidos pela Canção Nova e outras comunidades carismáticas. Além de 

frequentarem os próprios retiros e eventos da sua Igreja, acorrem aos shows 

dos padres cantores e bandas carismáticas e também estão sujeitos às 

pregações veiculadas pelo chamado catolicismo midiático, que se faz cada vez 

mais presente na vida desses jovens. Todo esse bombardeio busca levar os 

jovens a formar um padrão de comportamento que reproduz a normatividade 

da Igreja Católica sem deixar espaço para reflexão, embora muitos 

depoimentos apontem que estar nesse grupo religioso é uma questão de 

escolha pessoal, que pode ser modificada. Entretanto, as palavras de Thais 

Paiva, uma das entrevistadas da paróquia Nossa Senhora Rainha, revelam a 

modelagem sofrida pela jovem de 16 anos a partir de sua conversão na RCC: 

“Aqui mudou meus hábitos, meu jeito de pensar e como todo mundo me vê, 

porque agora Ele está em mim.” Podemos inferir que a partir da conversão 

muitos desses jovens vão seguir os preceitos religiosos católicos, entregando-

se sem maiores questionamentos a essa nova vida, que os carismáticos 

denominam renovada, deixando sua própria vontade e desejos para viver a 

vida santa do modelo idealizado de jovem da RCC. Pode-se afirmar que de 

modo geral esses modelos que buscam a santidade são vividos e reproduzidos 

pelos coordenadores leigos, que por sua vez serão os modelos a serem 

seguidos e copiados pelos jovens carismáticos, que vão ser passados para 

outros jovens através da evangelização. Convém lembrar que a questão do 

sexo permitido somente após o casamento e para fins de procriação envolve a 



 101

proibição do uso de camisinhas ou qualquer método contraceptivo, além de 

radicalizar a questão do aborto, posicionando-se contra essa prática em 

qualquer circunstância. Os homossexuais são aceitos no grupo apenas se 

mantiverem a castidade, ou seja, não podem exercer sua sexualidade. Essas 

normas rígidas de conduta disseminadas pela doutrina católica podem gerar 

graves problemas sociais e de saúde pública, afetando a população e 

desconsiderando a livre escolha dos cidadãos, embora a presente pesquisa 

tenha apontado que nem todos os jovens carismáticos participantes deste 

estudo as sigam, corroborando com a reflexão de Duarte (2005) de que “a 

frequentação da congregação ou do espaço religioso envolvido não 

corresponda necessariamente a um continuado sentimento de 

compartilhamento dos valores ou crenças específicos aí cultivados”.100 Assim 

sendo, os jovens pesquisados mostram então, como postulou Durkheim 

(2008:503), que “as crenças só são ativas quando compartilhadas” ao 

partilharem os mesmos ritos sagrados característicos da RCC, na música, nos 

cânticos de louvor, na oração, nas cerimônias. Mas mostram sua 

independência de idéias quando convocados a seguir o modelo de jovem 

idealizado pela RCC, já que seu comportamento vai variar de acordo com suas 

escolhas individuais, coincidentes ou não com esse modelo. Por isso, o 

ordenamento da realidade proposto por Durkheim (2008) no que diz respeito à 

função social da religião, usado como instrumento teórico para análise de 

vários trechos das entrevistas aqui transcritas, não foi suficiente para abarcar 

todo o universo encontrado. Foi necessário buscar-se maior aprofundamento, 

baseado nas colocações de Bauman (1999) e Balandier (1997), discutidas na 

introdução deste trabalho e que permitiram novas observações nas falas dos 

jovens carismáticos. Essa abordagem revelou que a RCC traz focos da tensão 

entre a autonomia do indivíduo e a segurança proporcionada pelo 

pertencimento à comunidade, similar à tensão discutida por Bauman entre a 

liberdade individual e a segurança coletiva. Contrário à linearidade do 

pensamento funcionalista de Durkheim, Bauman traz outra ideia de ordenação, 

afirmando que “A existência é moderna na medida em que contém a alternativa 

                                                 

100 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Ethos privado e justificação religiosa: negociações da 
reprodução na sociedade brasileira. In: HEILBORN, Maria Luiza e outros (orgs.). Sexualidade, 
família e ethos religioso. Rio de Janeiro: Garamond, p.142, 2005.     
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da ordem e do caos. (...) Sem a negatividade do caos, não há positividade da 

ordem; sem o caos, não há ordem”.101 Para Bauman, portanto, o homem é o 

ser da ambivalência, e ao criar o não cria ao mesmo tempo a opção do sim: a 

modernidade líquida e desordenada carrega na sua fluidez o seu contrário, 

com a possibilidade da mudança, da escolha, como visto nos relatos dos 

jovens carismáticos acerca da sexualidade.  

Assim como Bauman (1998, 1999, 2001), Balandier (1997, 1999) sustenta que 

ordem e desordem são indissociáveis como as duas faces de uma moeda, 

onde embora pareçam ser uma o inverso da outra estão no mesmo todo. 

Portanto, “a inversão da ordem não é seu desmantelamento, pode servir para 

reforçá-la ou ser um dos seus elementos constitutivos sob um novo aspecto”. 
102 Dentro dessa concepção de mundo os jovens carismáticos não podem ser 

vistos então meramente como seres passivos atraídos para o grupo e 

modelados sem contestação, pois através de suas ações eles também vão 

moldando e modificando a RCC, como mostra a presença não de padres, mas 

quase que absoluta de leigos nos postos de liderança. Esses líderes leigos 

podem casar e ter filhos sem deixar de guiar os grupos de oração e as obras 

da Igreja, como esclarece Cecília Mariz em entrevista para a revista IHU on-

line: 

Uma mudança importante parece ser o papel do leigo. As 
comunidades possuem líderes leigos e, por vezes, casados e 
com filhos. Acho isso uma novidade. Nessa experiência, a 
família, filhos e vida sexual não parecem ser um impedimento 
para a liderança e o crescimento espiritual. Nesse sentido, o 
projeto das novas comunidades questiona o modelo mais 
tradicional de igreja103.  
 
 

O questionamento do modelo mais tradicional de Igreja comentado por Mariz 

se traduz, no caso das comunidades pesquisadas, no crescente número de 

                                                 

101 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, p. 14 -15, 1999. 

102 Assim descreve Balandier na pg. 121 do capítulo “A desordem se traduz em ordem”  da 
obra citada do autor, “A desordem: elogio do movimento”, de 1997. 

103 MARIZ, Cecília. O ideário das novas comunidades é o ideário comunitário do cristianismo 
primitivo. Revista eletrônica IHU on-line. São Leopoldo, edição 307 de 08 de setembro de 
2009. Disponível em www.unisinos.br/ihu. Acessado em 17/09/2009.     
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suas lideranças leigas e nos diferentes posicionamentos no trato da 

sexualidade. Outro trecho da entrevista de João Henrique (18) corrobora a fala 

de Mariz, deixando clara a liderança dos leigos na RCC:  

 
Cada ministério tem quatro coordenadores além dos 
facilitadores e diretores espirituais. Eles que resolvem como vai 
ser o ano seguinte, quando vão ser os retiros e tudo mais. O 
Padre participa da reunião do CAJ (Conselho Aplicado Jovem), 
mas quem decide tudo são os coordenadores leigos. 
 
 

Rafael de Oliveira (30) é um exemplo desse processo vivido por jovens que 

entraram na RCC aos 15 anos e hoje aos 30 anos fazem parte dessa liderança 

leiga, fruto de um trabalho de proposta de mudança que vem sendo 

desenvolvido por eles, semelhante nesse aspecto às Comunidades Eclesiais 

de Base. Reiterando essas observações, SOUSA (2005) aponta que “A 

Renovação Carismática, por sua vez, contesta a estrutura de poder da Igreja 

por meio de práticas, na medida em que valoriza a atuação do leigo, 

desenvolve autonomia e insere-se na luta pelo poder simbólico.” 104  

Observou-se no decorrer desta pesquisa que na MDI e na NSR alcançam os 

postos de liderança tanto os homens quanto as mulheres, o que vem a ser uma 

demonstração do exercício da autonomia dos leigos na RCC, já que na Igreja 

Católica tradicional as lideranças são de sacerdotes exclusivamente do sexo 

masculino, que fazem voto de castidade e não podem casar-se. Santos (2009) 

na sua dissertação de mestrado investigou a RCC em Goiânia e sua influência 

na vida da juventude, principalmente no que diz respeito à construção das 

identidades de gênero. Interessante notar como em Belo Horizonte a atuação 

dos jovens leigos é diferente da apontada por Santos (2009) em Goiânia, onde 

são excluídos dos espaços de decisão e poder, que ficam claramente nas 

mãos do clero, enquanto que em Belo Horizonte os leigos, tanto homens 

quanto mulheres, se destacam nas lideranças.  Giovana (24) faz parte dessa 

liderança leiga feminina na MDI e explica: 

 

                                                 

104 SOUSA, Ronaldo José de. Carisma e instituição: relações de poder na Renovação 
Carismática Católica do Brasil. Aparecida: Santuário, p.97, 2005. 
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A RCC trabalha com a ação do Espírito Santo, que age em 
todo mundo, homens e mulheres. Por isso nas igrejas onde 
existe a RCC vai haver tanto homens quanto mulheres 
trabalhando e chegando às lideranças. O Espírito Santo 
conduz onde é necessário, mas onde há o trabalho com 
crianças é muito importante a figura da mulher, então eu acho 
muito bom uma figura materna na direção. Eu sou a facilitadora 
da frente das crianças, que é uma coordenação que 
acompanha todas as coordenações dos grupos de jovens que 
trabalham com as crianças na MDI, ou seja, os coordenadores 
do Filhos de Davi, da Perseverança e do Acampamento Sião.  
 
 

Pelo depoimento de Giovana, percebe-se que não há discriminação de gênero 

na RCC em Belo Horizonte no que diz respeito à liderança leiga. Nas Igrejas 

que seguem a RCC, embora os padres apareçam no topo de sua estrutura nos 

organogramas, numa suposta obediência à hierarquia oficial, quem lidera de 

fato são os leigos, homens e mulheres, numa composição que acaba gerando 

tensões entre os carismáticos e o institucionalizado. Este conflito já foi 

apontado nesse estudo, embasado por autores como Bauman (2003), que ao 

falar da comunidade diz que “sua criação e desmantelamento devem ser 

determinadas pelas escolhas feitas pelos que as compõem – por suas decisões 

de firmar ou retirar seu compromisso”. 105 Tal afirmação é reforçada por 

Teixeira (2003): 

De um lado, insere-se numa estratégia de clara afirmação 
identitária e de zelo pela doutrina católica tradicional; de outro, 
favorece uma dinâmica espiritual que acaba incidindo numa 
perspectiva de autonomização e transversalidade com respeito 
ao catolicismo oficial. Em razão dessa ambivalência, a 
instituição oficial católica oscila entre o incentivo e o temor. A 
RCC é vista positivamente como um instrumento importante na 
estratégia de recatolização em curso, mas simultaneamente 
torna-se motivo de controvérsia em razão de sua dinâmica 
autonomista, que pode significar uma ameaça ao modelo 
vigente de catolicismo clerical.106 
 
 

Outro indicador dessa tensão foi identificado e mostrado no presente estudo, 

pelos depoimentos dos jovens que norteiam seu comportamento não apenas 

                                                 
105 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Zahar, p.62, 2003. 
106 TEIXEIRA, Faustino. Faces do catolicismo brasileiro contemporâneo. Revista USP. São 
Paulo, n. 67, p.20, set/nov 2005.                                
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pelas normas da Igreja, mas também pela influência dos outros grupos 

relacionais, como os de amigos, colegas e professores, principalmente no que 

diz respeito ao trato da sexualidade, sem interferir na sua pertença. Para Steil 

(2008:8) “... as grandes instituições religiosas vão perdendo o controle sobre os 

sentidos e os bens simbólicos que estão sendo produzidos pelos movimentos 

que emergem em seu interior”. Por isso a RCC não pode ser vista como um 

retorno ao “paraíso perdido”, nem como um grupo harmônico onde não existam 

contradições nem competições internas. Da mesma forma, o modelo de jovem 

carismático revelado pelas histórias temáticas relatadas nessa pesquisa não 

pode ser entendido como um simples retrocesso ao padrão tradicional, pois 

abre também a possibilidade de uma escolha contestadora de um padrão de 

ordem-desordem da modernidade que essa juventude não quer seguir.107 

Embasando essa afirmação, pode-se recorrer à socióloga francesa Danièle 

Hervieu-Léger (2008:125) ao destacar que 

 
[...] a conversão cristaliza ao mesmo tempo um processo de 
individualização, que favorece o caráter que se tornou opcional 
da identificação religiosa nas sociedades modernas, e o desejo 
de uma vida pessoal reorganizada, em que se exprime, muitas 
vezes, sob uma forma mais ou menos explícita, um protesto 
contra a desordem do mundo. 
 
 

Esse protesto casa com a ânsia da juventude em questionar o que a sociedade 

apresenta, para buscar sua própria expressão. A juventude da RCC contesta o 

padrão homogeneizado da sociedade ao tentar pensar diferente, não adotando 

um modelo único de ser jovem e valorando um jeito de atuar dentro da RCC 

usando a mídia que apoia a ação dos leigos, homens e mulheres, que poderá 

abalar a estrutura mais tradicional da Igreja Católica e se configurar na 

renovação desejada pelos jovens carismáticos. O problema é que os jovens 

não percebem que a RCC utiliza dessa mesma mídia para propagar o seu 

modelo de jovem e que com sua adesão estão divulgando esse modelo, dessa 

vez sem questionar. Essa estratégia da RCC será explorada a seguir.  

 

                                                 
107A este respeito ver STEIL (2007), que aponta esta perspectiva de escolha consciente por 
parte dos indivíduos que se inserem num grupo religioso.  
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 3.3 - Os novos evangelizadores midiáticos 
 

Em seus estudos mais recentes, Carranza (2009:43) inclui a RCC no que ela 

chama de “catolicismo midiático, compreendido como uma versão religiosa da 

sociedade de consumo que, em nome da evangelização, autoriza a Igreja a se 

apropriar da cultura midiática”. O relato de Rafael (20) mostra como se dá o 

processo da evangelização enquanto transmissão de um modelo pelos meios 

de comunicação de massa e como cada comunidade ligada à RCC tem suas 

características próprias, mas sem sair das normas da Igreja: 

 
A Mãe da Igreja não é RCC pura, a RCC eu conheci através da 
Canção Nova. Passei um réveillon lá e passei a participar de 
tudo: retiro, pregação e trabalho com as crianças. Na Mãe da 
Igreja o louvor é mais animado, a RCC não faz tanto louvor. 
Quero levar o que tem aqui para o mundo inteiro. Mas a RCC é 
mais rica em conhecimento, na tradição da Igreja Católica. 
Comecei a ir a RCC porque gosto de entender o que estou 
vivendo. Fui ao retiro para perseverar no caminho de Deus. Vi 
o testemunho de pessoas diferentes. Como eles nos ensinam 
lá, a palavra atrai a pessoa, mas o testemunho arrasta. 

 

Os jovens transformaram-se nos principais evangelizadores midiáticos da RCC, 

ao divulgar os testemunhos citados por Rafael. Por meio das ferramentas mais 

utilizadas - a música e a mídia - os carismáticos convidam outros jovens para 

engrossar suas fileiras, como transparece na fala de Bruno (21), da MDI: 

 
Já participei de todas as obras e hoje sou ministro da Eucaristia 
e da música. O que chama muito aqui é a música, envolve 
bastante. A partir da música os meninos acabam entrando no 
louvor e participando de tudo. A comunidade da RCC é 
predominantemente jovem mesmo. Os de 20, 30 anos dão as 
orientações e assim a comunicação é muito melhor com os 
mais novos devido à linguagem, aos costumes, do que se 
fosse dada pelos mais velhos. 
 
 

Essa utilização da música e da mídia coloca a RCC na modernidade e ajuda a 

entender seu grande poder de atração para os jovens, mesmo fazendo parte 

de uma instituição tradicional, como destaca Carranza (2009:19): 

 
A análise da RCC desperta para a emergência de uma nova 
relação entre indivíduo e religião, seja pela sua capacidade 
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convocatória, seja pela oportunidade de ser um espaço de 
expressão do sagrado, com uma demanda significativa, que se 
utiliza das formas tradicionais de expressão religiosa (missa, 
terço, oração...) e simultaneamente, incorpora os meios 
tecnológicos com o intuito de satisfazer as necessidades do 
homem urbano da atualidade. 
 
 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que se apropria dos meios mais modernos 

de comunicação com o objetivo de atrair e evangelizar os jovens, a RCC passa 

uma mensagem conservadora e moralista para essa mesma juventude. 

Novamente aparece aqui o conflito básico da RCC, entre a autonomia da 

escolha de viver a fé e os carismas sem o intermédio sacerdotal e a 

subordinação aos antigos preceitos católicos tradicionais, submetendo-se à 

hierarquia da Instituição. Esse conflito é vivido pelos jovens carismáticos, que 

ora seguem as normas da Igreja, ora declaram sua autonomia. A esse respeito, 

na mesma linha de pensamento de Hervieu-Léger (2008) ao falar das 

comunidades religiosas emocionais, cujo conceito se aplica às comunidades 

carismáticas, Leila Amaral (2005:101) afirma que 

 
Dada a característica emocional dessa busca de valores e 
significados adquiridos, por meio de experiência pessoal mais 
do que por meio de demonstração objetiva, absorvendo mais 
energia emocional do que cognitiva, cultos e rituais religiosos 
são multissensoriais, utilizando-se para tal, cada vez mais 
frequentemente, de múltiplos meios oferecidos tanto pela nova 
tecnologia eletrônica e digital quanto pelas antigas e 
tradicionais culturas religiosas. 
 
 

 Durante a pesquisa isso ficou evidenciado, tanto pelas entrevistas coletadas 

quanto pela observação participante. A RCC usa intensamente os meios 

midiáticos para a evangelização, principalmente dos jovens. A fim de atraí-los 

são realizados inúmeros encontros, shows, acampamentos, missas e retiros 

divulgados através desses meios, como mostra a Fig.21, que ilustra um 

momento de um dos retiros da crisma da MDI.  Para Castells (2005:414) “O 

surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo 

seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e 

interatividade potencial está mudando e mudará para sempre a nossa cultura”. 
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Figura 21 – Retiro da Crisma MDI 2009 – Foto: Estéfano 03/05/2009. 

 

O conteúdo das pregações, partilhas e testemunhos feitos nesses eventos 

pode ser conhecido através do rádio, televisão ou internet. Existem muitos 

programas da RCC em redes próprias, ou veiculados em outros canais. Pelos 

meios de comunicação de massa as pessoas têm acesso a todas as 

informações disseminadas pela RCC. Seu principal veículo é a “TV Canção 

Nova”, que começou em 1989 em Cachoeira Paulista (São Paulo) e em 2007 já 

era a maior emissora de televisão católica do Brasil. 108 Essa TV faz parte da 

Canção Nova, comunidade católica ligada à RCC, liderada pelo Monsenhor 

Jonas Abib, instalada numa área de 372 mil m², em Cachoeira Paulista, de 

acordo com seu portal na internet, e cujo principal objetivo é a evangelização 

através dos meios de comunicação (TV, rádio, internet) e também com 

produção de CDs, DVDs, livros e vídeos. Seus recursos financeiros são obtidos 

através da venda de artigos religiosos e de doações. Outra emissora da RCC é 

a TV Século 21, da Associação do Senhor Jesus, fundada pelo Padre Eduardo 

                                                 
108 Para maiores informações, acessar http://www.cancaonova.com/portal/canais/tvcn/tv  
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Dougherty 109; além da Rede Vida, fundada em 1975 por um jornalista leigo, 

que veicula programas católicos, dentre eles os de orientação carismática.110 

Destaca-se também a TV Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte, 

integrante da Rede Catedral de Comunicação Católica.111 Segundo Faustino 

Teixeira, “É sobretudo em razão de sua presença nos meios de comunicação 

de massa que a RCC marcou uma nova atuação pública na sociedade 

brasileira”.112 Regina Novaes chega a afirmar que “hoje não há religião sem 

mídia”.113 Foi observado no decorrer desta pesquisa que através da intensa 

evangelização midiática a RCC procura atrair os jovens para continuar 

ativamente esse mesmo processo, utilizando também técnicas de marketing e 

propaganda. Os eventos da RCC procuram reunir grande número de jovens e 

se transformam em verdadeiros espetáculos, o que remete ao que Martín-

Barbero (1997) chama de novos cenários da comunicação: 

 
[...] os jovens experimentam uma empatia que resulta não só 
na facilidade de relacionar-se com tecnologias audiovisuais e 
informáticas, como também numa cumplicidade expressiva: 
eles encontram, em seus relatos e imagens, em suas 
sonoridades, fragmentações e velocidades, seu idioma e seu 
ritmo.114 

 

Das duas paróquias estudadas, a NSR se destaca pela evangelização através 

dos meios de comunicação. Segundo o Padre Dalmo, a página da paróquia na 

Internet tem uma média de 15 mil acessos por mês. Através dessa mídia ficam 

conhecidas as atividades da NSR, desde sua história até sua agenda, sempre 

atualizada. As pessoas utilizam-na para inteirar-se de tudo que acontece na 

paróquia e da sua programação. Além disso, é possível ler artigos, baixar as 

                                                 
109 Ver detalhes em FERREIRA (2007). 
110 Cf. SOUZA, André Ricardo de. As investidas católicas na mídia. REVER, São Paulo, ano 8,  
set. 2008. 
111 Maiores detalhes em http://tvhorizonte.com.br. 
112 TEIXEIRA, Faustino. Faces do catolicismo brasileiro contemporâneo. Revista USP. São 
Paulo, n. 67, p. 21, set/nov 2005.                    
113 NOVAES, Regina. Os jovens, os ventos secularizantes e o espírito do tempo. In: TEIXEIRA, 
Faustino & MENEZES, Renata (orgs.). As religiões no Brasil: continuidades e rupturas. 
Petrópolis: Vozes, p.157, 2006.  
114 MARTÍN-BARBERO, Jesús. A cidade virtual: transformações da sensibilidade e novos 
cenários da comunicação. Margem. São Paulo, n.6, p.212, dezembro de 1997. 
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músicas tocadas nas celebrações, fazer pedidos de orações e ver as notícias e 

fotos de todos os eventos, como o da Fig. 22, retirado do referido portal. 

 

 Figura 22 – Pregação  Perseverança NSR - www.nsrainha.com/aconteceu/ler.php?sid=3239 

 

É também por essa página que se pode acessar a rádio, o estúdio e a TV da 

NSR, bem como os blogs e páginas dos projetos e programas como o “Fanuel” 
115 e o “Vai na Fé”, que se configuram como fortes atrativos para os jovens.  O 

novo formato do programa Vai na Fé tem se dedicado ao que Marcelinho Aro, 

idealizador do programa, chama de “Mob da Fé”, que seriam mobilizações 

instantâneas do tipo “flash mob” mas com o objetivo de evangelizar. Para tanto, 

combinam através de meios eletrônicos um local e horário determinados e 

fazem uma performance rápida se dispersando em seguida, como uma dança 

com jovens cantando uma música carismática, como observado num vídeo do 

programa que ensina uma coreografia para um “Mob da Fé”. 116 Marcelinho Aro 

                                                 
115 Disponível em http://nsrainha.com/fanuel/  Acessado em 11/03/2010. 
116 A coreografia pode ser vista em http://programavainafe.blogspot.com/  Acessado em 
11/04/2010. 
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explicou essa nova fase de seu programa em entrevista concedida para esta 

pesquisa:  

Agora estamos com um novo formato, já que evangelizar 
jovens tem que ser muito bem feito, sempre com novidades 
porque tem muita opção para a juventude. Mudamos então 
para o “Mob da Fé” no formato de flash mobs que tem 
acontecido no mundo todo, só que trazemos para dentro da 
Igreja, então estamos inovando porque flash mob com questão 
religiosa é a primeira vez que acontece. A cada semana 
convidamos um grupo de jovens mais um convidado e damos 
uma semana para fazer a mobilização. Fizemos até agora 
cinco programas, mas só foi um para o ar. Já batemos o 
recorde de pessoas neste tipo de mobilização, que tinha sido 
de 600 pessoas e em uma destas mobilizações nós reunimos 
três mil. 
 
 

O programa que já tinha sido exibido à época da entrevista, em 22 de abril de 

2010, ao qual Marcelinho faz referência, foi ao ar na TV Horizonte. Com o 

apresentador no estúdio estava Rogério Mundo, diretor do site “mundo católico” 

onde são veiculadas músicas, divulgação de CDs, eventos e shows, 

entrevistas, matérias e vídeos de conteúdo católico. 117 Junto ao convidado 

estavam representantes do grupo de jovens da NSR. Marcelinho pediu que 

criassem o primeiro “Mob da Fé”, que foi então idealizado, organizado e 

executado por eles. Eles combinaram mobilizar as pessoas através de 

mensagens via e-mail e redes sociais para se encontrarem em frente ao “Pátio 

Savassi”, um shopping de Belo Horizonte, em determinado dia e horário, 

vestindo camisas brancas e usando terços como colares. No dia marcado, os 

jovens foram chegando e balões azuis de gás eram amarrados em seus 

pulsos. Uma imagem de Nossa Senhora foi levada em procissão até a “Praça 

da Savassi”, próxima desse local. Ali se deram as mãos e rezaram em voz alta 

uma Ave-Maria, soltaram os balões e se dispersaram em seguida. Todo o 

processo foi filmado e passado no programa, ressaltando a reação das outras 

pessoas, sendo que algumas delas, além de parar para ver o que estava 

acontecendo, rezaram também. Depois os jovens se reuniram e comentaram 

sobre a mobilização, mostrando o desejo de organizarem outras mais. Martín-

Barbero (1997:215) ressalta essa “reinvenção dos laços sociais” na cidade: 

                                                 
117 Cf. http://www.omundocatólico.com acessado em 22/04/2010. 
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O que atrai no paradigma informacional sobre a dinâmica do 
urbano é a descoberta de que a cidade já não é apenas um 
espaço ocupado ou construído, mas é também um espaço 
comunicacional que vincula entre si diversos territórios e 
conecta-os, por sua vez, com o mundo. 
 
 

Além desses programas, foram identificados na internet páginas específicas da 

RCC, vários blogs, comunidades no site de relacionamentos “Orkut” 118 e 

vídeos no “youtube” sobre atividades das duas paróquias estudadas, tais como 

o “teatro da perseverança” e o “retiro da perseverança de 2009”, veiculados no 

“youtube”, ambos da NSR.119 Da MDI foram encontrados vários vídeos; dentre 

eles, apresentações de teatro, da Crisma e do Discipulado, além de um vídeo 

da cantora carismática Mariani.120 A mesma cantora abriu o programa “De 

Calças Jeans”, da NSR, quando do seu lançamento em 28/02/2010. 121 As 

comunidades da MDI encontradas no Orkut foram as seguintes: Obra jovem 

Mãe da Igreja, Crisma 2007 MDI, Crisma 2005 Mãe da Igreja, Retiro da Crisma 

2005, Paróquia Mãe da Igreja, Filhos de Davi, Acampamento Sião 2001 a 

2009, Crisma 2009 MDI, Discipulado 1/2009 MDI, Perseverança 2008 MDI, 

Crisma 2008 MDI, Discipulado 1/2008 MDI, Crisma Mãe da Igreja 2006, Crisma 

2010 MDI, Desafio Jovem. As comunidades da NSR visitadas no mesmo site 

de relacionamentos, o Orkut, foram: Igreja N. S. Rainha – Belvedere, Fanuel, 

Perseverança N. S. Rainha e Cristucada. Dessa última foram encontrados 

vários vídeos tanto no Orkut, onde aparecem como favoritos entre os jovens da 

NSR, quanto no “youtube”, como o vídeo de abertura do show da Cristucada 

em fevereiro de 2010.122 Os blogs acessados foram: obrajovem.blospot.com, 

da MDI e da NSR o blog do programa “Vai na Fé” e o “hot site” do grupo 

                                                 
118 Cf. em http://www.orkut.com site de relacionamentos acessado através de senha pessoal. 
119 Teatro da perseverança http://www.youtube.com/watch?v=kC6IBqAV5nY Acessado em 
10/01/2010 Retiro da Perseverança   
http://www.youtube.com/user/11bela25#p/a/f/1/G8dEb10TZwc     26/03/2010  
120 Crisma e Discipulado http://www.youtube.com/watch?v=3prgYUvSYJY Acessado em 
17/12/2009 Teatro da crisma   
http://www.youtube.com/user/marcusvnpereira#p/a/u/0/nRZk_TZRyu4   21/10/2009  

 Mariani cantando na MDI  http://www.youtube.com/watch?v=P0TjhhnMjc4 Acessado em    
05/06/2009  
121 http://www.nsrainha.com/tv/principal/categoria-19/de-calca-jeans/  Acessado em 01/03/2010 
122 Cf. http://www.youtube.com/watch?v=S4my_zUx36I acessado em 28/04/2010.  
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Fanuel, ambos acessados através do portal da NSR na internet. A pesquisa 

revelou ainda que os jovens da MDI também se comunicam pelo “twitter” 

(serviço de mensagens online que pode ser acessado por telefone), através do 

qual compartilham músicas, vídeos e informações em tempo real sobre os 

retiros e atividades da MDI e da RCC. 123 Essa troca virtual de informações, já 

incorporada ao modo de vida dos jovens, é destacada por Castells (2003:34-

35): “A cultura comunitária virtual acrescenta uma dimensão social ao 

compartilhamento tecnológico, fazendo da Internet um meio de interação social 

seletiva e de integração simbólica”. 

A pesquisa sobre as duas paróquias no portal “youtube” na internet resultou em 

inúmeros vídeos, dentre os quais selecionaram-se os aqui mencionados, para 

mostrar a intensa utilização da mídia, como principal estratégia da RCC para 

atrair e evangelizar os jovens. Através das comunidades dos sites de 

relacionamentos, blogs, twitter e outras ferramentas eletrônicas, os jovens da 

RCC marcam encontros, ficam sabendo dos retiros, organizam caravanas para 

acampamentos, conferem as agendas dos teatros e dos shows de artistas 

católicos como Walmir Alencar, Celina Borges, Eros Biondini (criador do “Cristo 

é o show”, onde há 19 anos se apresentam em Belo Horizonte cantores 

carismáticos), Padre Fábio de Melo ou das bandas “Anjos de Resgate”, “Rosa 

de Saron” e “Dominus”, que apresenta músicas católicas em ritmo de “axé”. 

Combinam também por meios eletrônicos reuniões e “flash mobs” para 

testemunhar a fé e trocar informações entre os membros do seu próprio grupo 

ou de outras comunidades carismáticas, como a Canção Nova, a Comunidade 

Shalom e a Toca de Assis.124 Para entender a importância da comunicação, tão 

bem utilizada pelos grupos carismáticos, pode-se recorrer a Castells 

(2005:573) e sua assertiva de que “Por isso é que a informação representa o 

principal ingrediente de nossa organização social, e os fluxos de mensagens e 

imagens entre as redes constituem o encadeamento básico de nossa estrutura 

social”. 

                                                 
123 Cf. http://twitter.com/ObraJovem_MDI acessado em 26/03/2010. 
124 A Canção Nova e a Comunidade Shalom são comunidades de vida e aliança ligadas à RCC 
e a Toca de Assis é uma fraternidade fundada em 1994 em Campinas, também sob influência 
da RCC. Para maiores informações consultar www.cancaonova.com, www.comshalom.org e 
www.tocadeassis.org.br. 
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Pelo grande número de notícias verificadas durante a realização desta 

pesquisa, e que são veiculadas nos sítios da internet sobre eventos 

carismáticos, tem-se uma idéia da projeção da RCC na cidade de Belo 

Horizonte e em todo o Estado de Minas Gerais, principalmente entre os jovens, 

atestando a eficácia da estratégia da RCC ao usar os meios midiáticos com o 

objetivo de evangelizar, destacando-se a televisão e a internet. Para Lipovetsky 

(2005:110) “começa o reino encantado dos shows midiáticos interativos de 

massa”. 

Durante a pesquisa comprovou-se na procura de sítios carismáticos na Internet 

sua utilização pela RCC para fins evangelizadores. Os inúmeros portais 

encontrados encarregam-se de informar os jovens belo-horizontinos sobre os 

eventos da RCC. Isso aconteceu com a divulgação do “Aviva Belô”, que reuniu 

nove mil jovens no Ginásio do Mineirinho, no dia 06 de fevereiro de 2010, para 

assistirem a uma Celebração Eucarística e apresentações de músicas 

católicas, tocadas em ritmos variados como axé, pagode, forró, rock e outros. 

O portal da RCC Minas deu a notícia do evento com a seguinte chamada: 

“Avivabelô 2010 – juventude de Belo Horizonte se reúne em torno do louvor”.125  

Todo esse aparato vem confirmar o que pesquisadores como Carranza (2000) 

apontaram como estratégia maior da RCC para atrair os jovens, ao afirmar que 

“As bandas no âmbito da RCC constituem-se num elemento de coesão do 

grupo de jovens e reforçam sua identidade carismática”.126 A utilização da 

música, principalmente dos ritmos mais propícios à dança, bem a gosto dos 

jovens, bem como dos meios de comunicação de massa para fins de 

evangelização, ficou comprovada pelos dados do presente estudo e pode ser 

sintetizada pela Fig. 23 que mostra a Cristucada se apresentando em um 

evento em Vitória, Espírito Santo. 

 

                                                 
125  Conteúdo disponível no site  http://rccminas.com.br acessado em 27/03/2010. 
126 CARRANZA, Brenda. Renovação carismática católica: origens, mudanças e tendências. 
Aparecida: Santuário, p.55, 2000. 



 115

 

 

Figura 23 – Cristucada no Vinde e Vede – Foto do Orkut de Rodolfo Buarque em 21/02/2010.  

 

A RCC promove assim o que Gilles Lipovetsky (2005:110) chamou de “uma 

superexposição midiática dos valores, isto é, de uma reciclagem destes nas 

leis do espetáculo da comunicação de massa”. Para Prandi (1997:69): 

Nessa nova sociedade, em que muitas referências 
fundamentais vão se alterando e alternando, também muda a 
religião. Ela passa a ser sem fronteira e sem território (...). 
Depende das forças mercantis da oferta e da procura, devendo 
adaptar-se a novas situações e novas demandas. Reage às 
suas concorrentes lançando mão da propaganda e dos meios 
eletrônicos de comunicação, simplificando sua linguagem em 
função de um limitado número de “produtos” religiosos cuja 
propalada eficácia é o atrativo dos neodevotos que arrebata em 
massa. 
 

Dessa maneira a RCC vai utilizar a atuação de seus jovens adeptos para 

configurar-se atraente para novos seguidores, que por sua vez vão se 

empenhar para evangelizar pela mídia, passando a imagem de um grupo 

religioso unido e feliz, que tudo pode conquistar pela fé, bastando se entregar 

ao Espírito Santo para ganhar uma nova vida, plena e realizada. 
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Considerações finais  
 

 

A busca da religião por parte da juventude carismática de Belo Horizonte na 

sociedade moderna fluida e desordenada pode ser explicada dentro da 

contradição inerente a essa mesma sociedade, presente nos seus 

deslocamentos de ordem e desordem, como apontam Balandier (1999) e 

Bauman (1999).  Também a busca de sentido para a vida, destacada por 

Berger (2004), ajuda a entender a procura da pertença religiosa pelos jovens 

aqui estudados. Depois de extensa pesquisa bibliográfica, além do 

conhecimento teórico adquirido nas aulas, realizou-se o trabalho etnográfico, 

que permitiu conhecer a fundo as crenças, os ritos e os modos de agir e de 

pensar das comunidades estudadas, fundamentando este relato. Destaca-se 

assim a importância da etnografia, que possibilitou mergulhar no cotidiano 

desses grupos sociais de caráter religioso para conhecer de perto a Renovação 

Carismática Católica e entender as relações de seus jovens integrantes entre si 

e com o mundo. 

Por meio desta pesquisa observou-se que a RCC propõe e estabelece um 

modelo de jovem que por sua vez vai atrair e “modelar” outros jovens, num 

processo contínuo de evangelização, utilizando-se principalmente da música e 

da mídia. Destaque-se que esses jovens evangelizadores são preparados para 

exercer uma liderança que direciona um determinado padrão de 

comportamento, moralista e conservador, que tenta modificar suas relações no 

trato da sexualidade, no manejo do corpo e nas concepções de vida. 

Lembrando que, no âmbito da pesquisa, a liderança que está sendo formada 

vem das camadas mais altas da sociedade belo-horizontina e considerando 

que muitos deles enveredam para carreiras políticas, a consequência imediata 

desse modelo implementado pela RCC é que esses jovens vão levar tais 

padrões sócio-culturais de comportamento a outros lugares da sociedade além 

da igreja, influenciando pessoas, gerenciando empreendimentos e legislando. 

Eles estudaram em colégios refinados e vêm de famílias ligadas ao catolicismo 

tradicional mineiro, trazendo valores morais bastante arraigados na 
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composição de suas identidades, casando perfeitamente com a ética 

carismática, intimista e conservadora.  

Contudo, como mostrado através das histórias temáticas dos jovens 

carismáticos, a difusão da RCC não se dá de forma homogênea e se faz 

representar nas paróquias de diversas maneiras, e até mesmo fora delas. Suas 

manifestações serão mais evidentes ou menos claras, conforme o carisma de 

suas lideranças. Por isso há ênfase organizacional da RCC na formação dos 

evangelizadores, numa tentativa de uniformidade, que não se concretiza na 

prática. Falar da RCC não é falar de um padrão único, pois apesar da tentativa 

de imposição de um modelo ideal de jovem, cada comunidade vai adequar-se 

às características locais, numa constante e contínua transformação nos grupos, 

revelando oscilações características de um projeto de Igreja em construção. O 

movimento pendular decorrente dessas mudanças fará com que ora a RCC 

pareça inovar, ora lembre os ritos católicos mais antigos. Da mesma forma, os 

jovens carismáticos ora vão seguir, ora vão negar ou negociar os preceitos 

religiosos.  

Por tudo isso a atuação de seus jovens membros modifica as práticas 

carismáticas, que por sua vez modificam as práticas tradicionais da Igreja 

Católica. Essa transformação, lenta, porém constante, é observada claramente 

na composição da liderança leiga nos grupos estudados. Na NSR, assim como 

na MDI, homens e mulheres atingem os postos de liderança por terem sua 

atuação destacada no grupo. Como a maioria dos jovens participantes dos 

grupos da RCC ambiciona esses postos, existe uma disputa entre eles, não de 

gênero, mas pelo poder que ser coordenador confere no grupo. Destaca-se a 

participação das mulheres, que, diferente do observado em outros trabalhos, 

não são submissas e exercem uma liderança reconhecida e aceita por todos. O 

comportamento dos coordenadores de ambos os sexos servirá de modelo para 

os outros jovens, que pelos testemunhos de conversão e relação com o grupo 

e com o mundo guiarão o desenvolvimento espiritual dos novos membros. 

A pesquisa confirmou a tensão apontada pelos teóricos entre a hierarquia 

católica e a autonomia leiga presente na RCC, representada nos grupos tanto 

pelos homens quanto pelas mulheres, que no livre exercício dos carismas 
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acabam por diminuir o poder clerical. Além disso, os jovens carismáticos 

participantes deste estudo em Belo Horizonte fizeram questão de marcar a 

pertença ao grupo religioso como uma questão de escolha pessoal, 

corroborando as colocações de Hervieu-Léger (2008) resumidas na epígrafe do 

primeiro capítulo deste trabalho. Essa posição leva os jovens a uma 

negociação da realidade, como chamou Duarte (2005), que determina suas 

decisões éticas como fruto de uma síntese paradoxal dos preceitos religiosos e 

das vivências particulares, como ao se declararem católicos e ao mesmo 

tempo fazerem uso de métodos contraceptivos. Essas tomadas de posição, 

principalmente concernentes à sexualidade, não vão interferir na pertença 

religiosa, mesmo que contrariem as normas católicas. Evidenciou-se dessa 

maneira a constatação de que aquilo que leva os jovens aos grupos 

carismáticos é o sentimento do pertencimento, entretanto, o que rege seu 

comportamento, é, de fato, a escolha individual. 

Sobressai na MDI a solidariedade das identidades, formadas nos grupos de 

jovens e dos fiéis em geral, estar centrada nas relações face a face, gerando 

forte pertença, enquanto na NSR os vínculos são diferentes, mais 

característicos de um catolicismo devocional mariano tradicional, somado 

contraditoriamente ao uso dos mais modernos meios de comunicação para 

evangelização. Essa composição mista do velho e do novo é um elemento 

característico da RCC, descrita por vários autores aqui trabalhados, como 

Carranza (2000, 2005, 2009), Steil (2001, 2008) e Teixeira (2005, 2008) e 

evidenciado na apresentação de um conteúdo antigo numa nova roupagem. 

Nos dois grupos estudados na pesquisa ficou evidenciada a forte carga 

emocional e grande afetividade que perpassam as relações, tornando o grupo 

carismático coeso. Essa marca do pertencimento ao grupo religioso por jovens 

na modernidade gerou a inquietação inicial que motivou este estudo revelando 

que realmente esses jovens se diferenciam dos que não pertencem a esses 

grupos. Dessa forma, os jovens carismáticos fazem questão de marcar sua 

diferença de comportamento daquele dos jovens “do mundo”, ou seja, fora do 

sagrado, na concepção de Eliade (1965) e Durkheim (2008). 
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 A ênfase na evangelização desses jovens com intensa utilização dos meios de 

comunicação de massa, para transformá-los em novos evangelizadores 

midiáticos, revela a crescente influência da liderança leiga da RCC, 

ultrapassando os limites da Igreja Católica, para atuar em vários níveis na 

sociedade brasileira moderna e ganhando cada vez mais visibilidade com seu 

“novo jeito de ser Igreja”. 
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