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RESUMO 

 

Trata-se da análise do discurso realizado pelo Pe. Fábio de Melo através do 

programa Direção Espiritual, transmitido todas às quintas-feiras das 22h30min 

às 23h30min, através da TV Canção Nova filiada à Comunidade Canção Nova, 

situada em Cachoeira Paulista-SP. Discute-se a produção de um discurso 

religioso de massa revestido de um poder que busca o resgate do outro. Além 

da análise de programas gravados, foram realizadas entrevistas com alguns 

telespectadores do programa Direção Espiritual, da Canção Nova, no intuito de 

observar como essas pessoas trariam no seu discurso, a partir daquilo que 

julgam serem seus problemas pessoais, inseguranças, angústias, perdas, entre 

outros, os indícios do mal estar de nossa sociedade e como eles percebiam a 

construção deste discurso religioso realizado através do Pe. Fábio. Foi 

realizada uma rápida entrevista com Fábio de Melo. Os resultados apontam 

para uma nova modalidade de discurso religioso televisivo de massa, 

possibilitando aos telespectadores uma subjetividade que se pode fazer menos 

ancorada em atos heróicos, como os dos santos e do Cristo, e mais fundada na 

cotidianidade, numa ética de “bem proceder”, “do respeito mútuo”, da 

convivialidade cooperativa. Tal discurso docilizador e acolhedor cria, em alguns 

momentos do programa, um tensionamento com a própria tradição da Igreja. 

Conclui-se que o discurso do Pe. Fábio anuncia um modo de proceder da 

Igreja que se ancora mais fortemente em um modelo terapeutizante, 

distanciando-se de um discurso punitivo como era a “marca” forte da igreja 

tradicional.  

PALAVRAS- CHAVES: discurso religioso e subjetividade; Programa Direção 

Espiritual; Fábio de Melo e cura interior. 
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ABSTRACT 

The aim of the research is to analyze “Direção Espiritual” a TV program 

produced by Catholic Church and presented by Canção Nova Channel. The 

program is presented by Father Fábio de Melo, a catholic priest that also is a 

famous religious singer and writer. The analyses included not only some TV 

programs, but also interviews with some of the viewers and Fabio de Melo 

himself. The results points out the emergence in Brazil of a new religious 

speech from Catholic Church founded in comprehension path, dissociated from 

punishment and guilty. This religious speech is more like a self help speech 

rather than a tradicional religious discourse itself, very similar to 

psychotherapeutic speech. The TV program presented by Fabio de Melo is 

guided in tiny line of sacre and profane which announces contradictions but also 

a new blend of religious approach in contemporary days. 

Key words: religious speech and subjectivity – Direção Espiritual TV Program –  

Fábio de Melo  –  inner cure. 
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INTRODUÇÃO 

     

                        
                     “O arquiteto Dédalo, a pedido do rei Minos, construiu um 
labirinto para aprisionar o Minotauro, filho da traição de sua esposa 
Pasífae com um touro. A construção foi tão bem feita, que ninguém 
conseguia escapar ao monstro. Dédalo só confiou o segredo à Ariadne, 
filha de Minos, que o contou ao seu amante Teseu, provocando a 
cólera de seu pai, o qual mandou aprisionar Dédalo com seu filho Ícaro. 
Finalmente, construindo asas, Dédalo e Ícaro conseguiram fugir, mas a 
desobediência do filho o fez voar muito perto do sol, provocando o 
derretimento da cera e destruindo as asas, o que o fez cair ao mar e 
morrer. Teseu, por sua vez, desafiou o Minotauro e o derrotou 
seguindo o conselho de Dédalo: amarrar um fio na entrada do labirinto 
e levá-lo consigo para depois poder achar o caminho de volta” 
(BALANDIER, 1999). 

       

                      Inspirado no mito de Dédalo (construtor de grandes sistemas), 

proponho uma breve reflexão sobre três grandes sistemas: a mídia televisiva, a 

comunicação (no caso o discurso) e o sistema religioso. E a força desses três 

grandes sistemas quando se aglutinam.  Acho interessante essa reflexão não 

no sentido de aprofundar a respeito de cada um desses sistemas, pois não é 

esse o objetivo do trabalho. A epígrafe se justifica, uma vez que o objetivo 

deste trabalho interpenetra nesses três universos no intuito de fazer uma 

análise do discurso do Pe. Fábio de Melo no programa Direção Espiritual, ou 

seja, propõe a análise de um discurso religioso que é propagado dentro de um 

programa televisivo, portanto, através do sistema midiático.        

                       A mídia em si tem o poder de tomar conta de quase tudo, pois 

consegue fascinar, iludir, criar e destruir até o inimaginável. Através da imagem 

imposta pela mídia televisiva, há a capacidade de sintetizar, expandir, 

contradizer, e principalmente, impor idéias, criando assim novos labirintos que 

nem se quer nos damos conta, podendo massacrar ou aflorar a liberdade 

humana. A mídia tem o poder de nos tornar simples reprodutores daquilo que 

ela nos confere ou nos despertar para uma visão de uma amplitude até então 

desconhecida. Levando-nos a criar e recriar laços de dependência, 

reproduzindo pensamentos, comportamentos, que são confortáveis aos 

sistemas de poder ou nos tornar seres despertos em relação a esse mesmo 

sistema de poder.  
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                      O meio televisivo pode nos revelar o que está oculto, ou 

reproduzir outras aparências, outros caminhos que nos leva a outros Dédalos. 

Ela nos apresenta novos referenciais que nos conduzem a uma nova 

consciência, possibilitando criar novos padrões internos que nos liberte dos 

temores, dos medos e das construções fantasmagóricas.  

                      Mesmo inseguros, as antigas formas de reprodução já não nos 

são mais suficientes, passamos a liberar novos processos e nos darmos a 

chance de exercer a liberdade de procurar os vários caminhos deste labirinto 

que nos possibilita encontrar a saída. Tomamos consciência que podemos 

desviar o foco do incontestável. É ai que se começam a emergir os 

questionamentos e se inicia a aventura exploradora, quando se decide ter a 

lucidez de sair da teia que nos condiciona e nos aliena. Começamos a nos 

debater entre as verdades absolutas e os questionamentos incessantes que 

nos levam a uma mudança de paradigmas. Os novos paradigmas recriam 

imagens da realidade e essas novas imagens podem nos levar ao verdadeiro 

fio de Ariadne. Com essa atitude passamos a desencadear reações em cadeia 

e a propiciar o diálogo entre o imaginário que desenvolve suas fronteiras e a 

razão que se engaja em excluir o mito e o vago. Esse diálogo muitas vezes é 

exercido através de um outro grande sistema, que é a comunicação. 

                        O discurso em si tem o poder de acionar no outro uma 

reprodução de um pensamento, uma imposição de uma idéia ou o despertar de 

uma percepção critica, de uma elucidação acerca da vida, de si e do mundo a 

sua volta, ele pode evocar uma nova consciência. Entre os vários discursos 

existentes, no caso aqui focaremos o poder do discurso religioso através do 

sistema midiático.  Um novo discurso religioso que provoque nos libertar dos 

labirintos das ideologias e dos simbolismos que reforçam a culpa e o pecado. 

Um discurso que nos ensine a expandir nossa consciência, que nos permita 

retomarmos aos escritos que a história nos escreveu e que o sagrado nos 

elucida. 

 

                      O terceiro sistema é a religião, que aciona os nossos labirintos 

internalizados, durante muito tempo reforçando o aprisionamento através da 

culpa, do pecado e da auto-fragelação através de dogmas e valores 

opressores. Hoje percebemos que o Dédalo da religião vem sendo 
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reconstruído de uma nova forma, proporcionando através do seu discurso 

caminhos que nos leva ao resgate, leva-nos a acionar a auto-estima, o amor 

próprio, o perdão e o encontro com um Deus acolhedor. 

                    

         

                      O homem em todos os tempos procurou encontrar respostas para 

seus questionamentos, uma busca à experiência de Deus, e não a imposição 

de um Deus exercida pelos dédalos da religião. A qualidade da experiência do 

sagrado é que possibilita criar condições ao homem de encontrar a vivência da 

libertação dos labirintos interno e externo, porque esta experiência do sagrado 

não é imposta, reproduzida, ou ensinada. A vivência do sagrado é a 

experiência subjetiva a qual se adquire autenticidade e intensidade, onde se 

atinge novos níveis de consciência e permite-se uma expansão da percepção 

dos labirintos que até então estávamos imbricados. 

 

                     Para sairmos dos labirintos da auto-punição, da auto-piedade e da 

auto-fragelação  é preciso tecer a rede, uma nova rede através de um discurso 

de acolhimento para que possamos exercer a liberdade de expressão, de ser , 

de agir, de pensar, de sentir e de se direcionar para a saída dos labirintos 

internos e encontrar o fio que nos leva a um renascimento e ao resgate para 

uma nova maneira de ser e de existir no mundo. Esses são pontos de reflexão 

e de partida para este trabalho. 

                       O presente trabalho visa analisar o discurso realizado pelo Pe. 

Fábio de Melo no programa Direção Espiritual. Esse programa é transmitido 

todas às quintas-feiras das 22h30min às 23h30min, através da TV Canção 

Nova filiada à Comunidade Canção Nova, situada em Cachoeira Paulista-SP. 

                       O programa Direção Espiritual tem como objetivo dar uma 

orientação espiritual aos telespectadores, em sua maioria pessoas que passam 

por problemas pessoais e psicológicos. Dentre os problemas apresentados 

pelos telespectadores, o assunto mais explorado é a questão dos 

relacionamentos afetivos, especificamente as relações amorosas, e é essa 

temática relacionada às relações afetivas que será analisada. 
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                        Pretendemos aqui lançar um novo olhar sobre esse discurso  

revestido de um poder que busca o resgate do outro e permeia a intimidade, a 

solidariedade e a afetividade. Um discurso que explora os aspectos 

psicológicos e espirituais numa perspectiva de proporcionar um trabalho de 

cura interior e evangelizar aqueles que buscam uma direção espiritual para 

seus conflitos existenciais. 

                        A cura interior se processa a partir de uma reflexão sobre os 

medos, as raivas, mágoas e outros sentimentos que o indivíduo esteja 

vivenciando em determinado aspecto de sua existência. Esses sentimentos, 

uma vez acionados, promovem o reviver de traumas pregressos que estão no 

inconsciente1 de cada pessoa. A partir daí são trabalhados de forma positiva os 

traumas e o perdão relacionados aos acontecimentos.  É um mergulho na 

subjetividade de cada um na busca do seu resgate pessoal. É a religião através 

da mídia, proporcionado um trabalho psicosocioespiritual.  

                       Por subjetividade iremos nos referir, ao longo desta dissertação, 

ao conjunto de modos de percepção, afeto, pensamento, desejo, medo, que 

animam os sujeitos.  

                        Na metapsicologia2 freudiana, é possível identificar uma fonte 

de inspiração para a problemática da subjetividade, muito embora haja por 

parte de diversos autores (CECCARELII 2001, SOUZA LEITE, 2000) 

divergências e objeções ao uso da palavra sujeito, visto que a noção de sujeito 

é uma noção usada em filosofia para atribuir a uma totalidade individual, como 

vista em Aristóteles e Santo Agostinho, enquanto Freud em sua obra desvela 

uma pluralidade de funções psíquicas e o dinamismo pulsional para o qual a 

palavra sujeito não poderia dar conta (CECCARELLI, 2001)). Freud poucas 

vezes menciona a palavra sujeito (subjekt), mas ao usar a palavra Ich, 

traduzida como eu, alude a uma individualidade que se apresenta como 

identificações e movimentos pulsionais. De modo resumido, quando 

                                                 
1
 Conjunto de conteúdos não presentes no campo da consciência. Um dos sistemas definidos por Freud no 

quadro de sua primeira teoria do aparelho psíquico . E constituido por conteúdos recalcados aos quais foi 

recusado ao acesso aos sistemas pré-consciente e consciente(LAPLANCHE, 1992; p. 235)  

 
2
 Para autores como Garcia-Roza(1995) e Figueiredo(1993) Freud demarca um novo território de 

investigações no campo da psicologia, afastando-se do paradigma vigente nometético e quantificador, de 

uma ciência do comportamento observável, calcado no modelo das ciências naturais como a Física. 
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mencionamos sujeito a partir de Freud, estamos fazendo menção a essa 

referência. De modo resumido, portanto, digamos que o sujeito em Freud seria 

o Das Ich ou sujeito da experiência. 

                        Feita essa observação importante, asseveramos que a 

concepção de sujeito em Freud é indissociável da existência do outro social.  

Freud (1974) deixa tal argumento explicito em sua obra Psicologia das Massas 

e Análise do Eu ao afirmar categoricamente que toda psicologia é antes de 

tudo social, pois é na vida psíquica do individuo tomada isoladamente que o 

outro intervém regulamente como modelo, sustentáculo e adversário. Ou seja, 

o sujeito é definido pela alteridade no campo social, sendo impensável uma 

separação entre sujeito e sociedade, pois no discurso freudiano o sujeito é 

imediatamente representado no campo intersubjetivo, implicando outros 

sujeitos e tendo a linguagem como elemento mediador. A linguagem se produz 

no registro das formações culturais e sociais que modelam, organizam e 

provocam aqueles modos de afeto e pensamento da nossa consciência 

(FREUD, 1974). 

               Ao usar a palavra consciência não temos a intenção de excluir 

várias dinâmicas inconscientes, como visto, por exemplo, no inconsciente 

freudiano. Consciência é sempre ambiguamente parte das subjetividades 

pessoais e parte da cultura pública e essa ambigüidade será abordada no que 

vem a seguir. Em alguns momentos na dissertação abordaremos subjetividade 

mais no sentido psicológico, em relação aos sentimentos, desejos, 

ansiedades, intenções, mas, em outros momentos, estaremos focando em 

formações culturais que atravessam a sociedade contemporânea. 

                     Freud (1974), em sua obra clássica o “Mal Estar na Civilização”,  

denunciou os efeitos da contemporaneidade. Uma vez que a religião não tinha 

se sucedido como promotora de um projeto de civilização, sua sucessora, a 

ciência, igualmente falira no intuito de proporcionar aos sujeitos um sentido 

existencial para suas vidas. A civilização se constrói através da renúncia ao 

instinto; no entanto, se para ganharmos algumas coisas, outras perdemos, as 

conquistas da modernidade não trouxeram felicidade para os sujeitos na 

civilização. 
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                      A felicidade não poderia ser assegurada através da ciência, 

concluía Freud em seus escritos de 1939. A ilusão do progresso falhara em 

dar continente para as subjetividades que se produziam na civilização 

capitalista. 

                       Viveríamos uma sociedade de “prótese”, na qual mascaramos 

nossas faltas com falsos tamponadores para o buraco estruturante de faltas 

que nos marcam como sujeitos e que se acentua na cultura moderna. Conclui 

sua análise asseverando que o embate entre as duas pulsões que se 

inscrevem no interior da cultura (pulsão de vida3 e de morte4) penderia de 

forma bastante desigual para a pulsão de morte, havendo pouca ou nenhuma 

coisa que alterasse esse quadro. 

                       Bauman (1998), revisitando a tese de “O Mal Estar”, assevera 

que se a civilização trocou, como diz Freud “um quinhão de suas 

possibilidades por um quinhão de segurança” e se refere a isso com 

expressões como “renúncia forçada”, “compulsão”, “regulação”, “supressão”, a 

troca de liberdade por segurança e ordem, vai confiscar do sujeito na 

sociedade a liberdade individual e a renúncia ao prazer em nome da 

segurança e ordem. Nesse sentido, mais segurança implica menos liberdade e 

finalmente mais mal estar. Entretanto, o que vemos em nossos dias, segundo 

Bauman, não é apenas um mal estar proveniente de uma liberdade pequena 

para garantir uma segurança na busca da felicidade individual, o que estamos 

assistindo em nossos dias seria um mal estar proveniente de uma espécie de 

liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena 

demais. Vivemos um mundo incerto, instável e assustador. 

                        Partindo dessas considerações, a participação dos 

telespectadores do programa Direção Espiritual trariam nos seus discursos, a 

partir daquilo que julgam serem seus problemas pessoais, suas inseguranças, 

angustias, perdas, entre outros, os indícios do mal estar de nossa sociedade 

moderna. 

                                                 
3
 Força ou carga energética voltada para auto-conservação e abrange também as pulsões 

sexuais(LAPLANCHE, 1992; p. 414). 
4
 Força ou carga energética voltada para agressão e auto-destruição(LAPLANCHE, 1992; p. 407). 
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                       Nesse aspecto, podemos entender que a religião passa a 

oferecer um caminho alternativo que pode ser utilizado pelos adeptos em 

termos de resolução dos seus problemas e daí se dá o papel das práticas 

religiosas como sistema de apoio social. Prática esta que observamos no 

programa Direção Espiritual através do sistema midiático. 

                             Para abordar a noção de religião e cultura em nosso 

trabalho nos apoiaremos nas formulações de Weber (1992) e Geertz (1989). 

Com essa opções teóricas tentamos deixar mais claro que a subjetividade, 

como utilizada em nosso trabalho, é um construto histórico e social aprendido 

e não um dado intrínseco, à parte da cultura, da religião e das relações sociais 

humanas. 

                 Para Weber a religião é uma dimensão da cultura que expressa 

estilos de vida, criados pelos intelectuais historicamente determinados em 

seus respectivos grupos sociais, culturais, coletividades ou culturas. Porém, 

independente de a religião expressar estilos de vida específicos, 

racionalizados e sintetizados nela pelos intelectuais, ela configura-se como 

uma chave de interpretação para o entendimento de cultura, tendo em vista 

que a religião é uma dimensão privilegiada dela, constituindo, nesse sentido, a 

porta e a janela de entrada para o entendimento da formação cultural do 

Ocidente e do Oriente. É, pois, o comportamento ou a conduta do ser religioso, 

que se concretiza a partir das maneiras de agir e pensar dos indivíduos, que 

interessa a Weber. A conduta do agente religioso teve origem na ética religiosa 

que, para ele, define - se como normas de comportamento, cujas infrações 

podem acarretar punições. A religião, segundo Weber, é a chave de 

interpretação para os processos culturais, um estilo de vida próprio fomentado 

pelo individuo e que, conseqüentemente, interfere na conduta de um grupo ou 

de uma coletividade historicamente determinada. 

            Também é relevante a Weber a discussão em torno da noção de 

comunidade. No entendimento de Weber, o conceito de comunidade baseia-se 

na orientação da ação social.  

"Chamamos de comunidade a uma relação social na 
medida em que a orientação da ação social, na média ou 
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no tipo ideal- baseia-se em um sentido de solidariedade: 
o resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos 
participantes". (Weber 1987:77) 

                       A idéia de "tipos normais" (Tönnies (1973) preferia chamar o 

"tipo ideal"), através da qual Tönnies (1973) constrói sua teorização é 

extremamente semelhante à de Weber. Segundo Merlo (1995:128), é 

"explicitamente retomado em Tönnie (1973)s a distinção entre comunidade e 

associação; a própria teoria da racionalização pode ser expressa, em termos 

tönnesianos, como a tendência para a substituição do agir comunitário pelo agir 

societário". A visão de uma comunidade como "redentora" e tipo "ideal" de 

convivência humana permeia muitas das visões e idéias da sociologia clássica, 

bem como a dicotomia entre comunidade e sociedade.  

                       Ao estudar o programa Direção Espiritual, deparamo-nos com a 

comunidade Canção Nova que “materializa” o programa. Descrevemos vários 

aspectos dessa comunidade religiosa que dá sustentação ao programa do 

Padre Fábio de Melo. 

      A canção nova aparece como uma comunidade que promove laços 

afetivos entre os seus membros. Inúmeras excursões são vistas chegando ao 

lugar para o “abastecimento” da fé dos seus fiéis. É uma busca de sentido para 

a vida através da religião. 

                       Segundo Geertz (1989), o homem encontraria sentido nas suas 

vivências por intermédio de padrões culturais. A experiência humana passa a 

ser significativa, interpretada e aprendida. Geertz (1989) percebe a questão da 

compreensão dos padrões culturais, organizados através de símbolos sociais, 

que se manifestam nos comportamentos individuais. 

          Inspirados em Geertz(1989), nosso esforço de análise não foi de 

elaborar uma ciência experimental em busca de leis, mas a tentativa de 

produzir uma pesquisa nos moldes de uma ciência interpretativa em busca de 

significados. Para Geertz (1989), compreender esta análise antropológica deve 

ser um empreendimento tal o que os antropólogos fazem: a etnografia. Essa 

atividade requer um esforço intelectual específico que consiste na descrição 

densa. Algo perseguido por nós ao longo da dissertação. 
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A cultura é um contexto no qual os acontecimentos sociais, as 

instituições e os comportamentos podem ser escritos de forma densa. A cultura 

consiste em estruturas de significados estabelecidos socialmente, ou seja, em 

sistemas entrelaçados de signos interpretáveis. A cultura torna-se pública 

porque o seu significado é público  

 

                     Tanto para Weber (1999), como para Geertz (1989), culturas são 

sistemas públicos de símbolos, significados, textos e práticas, que tanto 

representam um mundo como moldam sujeitos de forma que se encaixem no 

mundo tal como representado. Geertz (1989) coloca as bases teóricas desse 

argumento em Religião como Sistema Cultural.  

                       Para Geertz (1989) existem duas dimensões identificáveis na 

teoria de cultura.  Por um lado, há o conceito americano clássico de cultura e 

definido substantivamente como a visão de mundo e ethos de um grupo 

particular de pessoas. Por outro lado, há uma teoria filosófico/literária do 

processo cultural, a qual enfatiza a construção de significado e de 

subjetividades, através de processos simbólicos embutidos no mundo social 

(ORTNER, 1984).  

                       Nossa discussão acerca de cultura vai na seguinte direção: se o 

conceito de Geertz (1989) de cultura tem duas linhas, é bem claro que a linha 

problemática é a primeira, americana, de sentido, ou seja, a idéia de que 

grupos particulares "possuem" culturas particulares, cada um com a sua, e que 

esta cultura é "compartilhada" por todos os membros do grupo. A crítica a esse 

sentido de cultura se dá, uma vez que o conceito de cultura é muito 

indiferenciado, homogêneo, dadas as várias formas de diferença social e 

desigualdade social. 

                       Assim, embora reconhecendo os perigos bem reais de "cultura" 

no seu potencial para essencializar e demonizar grupos inteiros de pessoas, 

deve-se também reconhecer seu valor crítico e político, tanto para entender os 

funcionamentos do poder, como para a compreensão dos recursos do sem-

poder.  
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                       Olhando pela dimensão do poder, pode-se reconhecer uma 

formação cultural como um corpo de símbolos, significados, ethos e visão de 

mundo relativamente coerente e, ao mesmo tempo, entender tais significados 

como ideológicos e/ou como parte das forças e processos de dominação, 

como no caso a Comunidade Canção Nova. 

                       O conceito de cultura no estilo americano era, contudo, apenas 

uma dimensão da teoria de Geertz (1989). O outro era um conjunto de idéias 

sobre como processos culturais funcionam e o que eles fazem. Geertz (1989) 

argumentava que a cultura deveria ser entendida como formas simbólicas 

públicas, formas que tanto expressam como modelam significado para os 

atores engajados no fluxo contínuo da vida social. E, embora a idéia de 

"significado" também possa se dispersar em várias direções diferentes, o 

interesse específico de Geertz (1989) tem sido nas formas de subjetividade 

que os discursos e práticas sociais tanto refletem como organizam. Tal idéia 

nos remete à análise de Weber (1999) sobre subjetividade e sua compreensão 

da contemporaneidade, na qual é possível o surgimento de uma “terapêutica 

espiritual” de massa. Aqui vamos nos referir especificamente ao programa 

Direção Espiritual da TV Canção Nova, filiada à Comunidade Canção Nova 

(ORTNER, 1984). 

                         Durante o programa, os telespectadores podem participar ao vivo 

através de telefonemas. Pe. Fábio de Melo vai respondendo aos questionamentos 

e dando um direcionamento espiritual através de sua linguagem polissêmica. 

Segundo Balandier (1982, p.12), a polissemia assegura interpretações múltiplas 

de audiências diferentes.  

                       A partir dessas considerações, podemos questionar até que 

ponto o programa é uma proposta terapêutica, sendo ao mesmo tempo um 

instrumento de evangelização e conversão? Buscamos também perceber se a 

linguagem adotada, “psicologizada”, distancia-se da prática clássica da Igreja 

(baseada em fé inquestionável e na “conformação” quanto aos desígnios para 

nossas vidas).   

                       Diante de tal questão, lançamos a hipótese de que programas 

televisivos como o “Direção Espiritual” inscrevem-se num universo de símbolos, 
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significados e práticas que representam o mundo contemporâneo, marcado 

pelo sentimento de solidão, pela falta de afeto, angústia frente ao porvir e da 

dificuldade em lidar com as perdas. Seguindo essa idéia, podemos pensar que 

os sujeitos que participam do programa denunciam um “mal estar” que 

transcende sua individualidade e denuncia um “mal estar” que estaria 

localizado dentro da própria sociedade contemporânea e que o programa 

consegue atender a essa necessidade, uma vez que ele sai de um contexto 

punitivo e permeia num âmbito acolhedor, psicoterapeutizante através do 

discurso docilizado do Pe. Fábio, buscando proporcionar o resgate  daquele 

que procura uma direção espiritual para sua vida, reforçando a auto estima, o 

perdão, o amor e o acolhimento ao  fiéis. 

                      Nesta pesquisa busquei compreender as estratégias contidas no 

discurso do Pe. Fábio de Melo, considerando os problemas e questionamentos 

trazidos pelos telespectadores referentes aos relacionamentos afetivos. Nesta 

análise foi levado em consideração como se processa e se aglutina o discurso 

do Pe. Fábio. Em nenhum momento tive o intuito de fazer uma análise 

semântica do discurso. 

 

                       O trabalho foi construído dentro dos parâmetros de uma 

pesquisa qualitativa e se constituiu da análise do conteúdo de 11 discursos 

sobre o tema referente a relacionamento proferidos pelo Pe. Fábio de Melo 

durante o programa Direção Espiritual. Esses programas foram transmitidos 

através da TV Canção Nova no horário das 22h30min às 23h30min às quintas-

feiras. Foram gravados 11h de programa, mas foram analisados apenas 

02h40min de discurso que se referia ao tema de relacionamento. Esses temas 

foram todos transcritos, totalizando vinte e oito horas e trinta minutos de 

transcrição.  

                        Para ter uma maior compreensão da estrutura do programa e do 

impacto do discurso sobre os telespectadores, bem como uma percepção mais 

apurada do sistema midiático da TV Canção Nova e da própria comunidade 

Canção Nova, participei de dois programas ao vivo, procurando acompanhar 

desde a montagem do cenário até a finalização do programa. 
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                       Outro ponto que foi de grande importância para a pesquisa foi a 

minha participação em dois aprofundamentos (encontros com grupos de 

católicos que promovem a evangelização através de palestras e missas) com o 

Pe. Fábio de Melo durante dois finais de semana na Comunidade Canção 

Nova. Nestes aprofundamentos pude perceber o impacto do discurso do Pe. 

Fábio sobre as pessoas, sua capacidade de mobilização através do seu 

discurso e do seu carisma, além, é claro, de assistir semanalmente seu 

programa durante dois anos. 

                       As duas vezes que estive na comunidade tive acesso a muitos 

desses telespectadores que o acompanham sempre e que se permitiram contar 

como o programa, as músicas e os livros do Pe. Fábio modificaram suas vidas. 

Pude também ter acesso à produção do programa, tendo sido  possível colher 

várias informações. Apenas uma vez tive acesso ao próprio Pe. Fábio de Melo 

para falar sobre este trabalho, na ocasião tendo a oportunidade de entrevistá-lo  

no intuito de obter dele a percepção que o mesmo tinha acerca do seu discurso 

e do programa. Para compreender melhor toda essa trajetória achamos que 

seria interessante descrever o percurso da pesquisa. 

 

                      O primeiro capítulo trata de um relato etnográfico no intuito de 

mostrar todo o percurso da pesquisa, enfatizando a trajetória de 

acompanhamento ao programa Direção Espiritual, aos shows do Pe. Fábio de 

Melo onde foram observados seu discurso e sua atuação em diversos locais e 

com diversos públicos, as viagens até a Comunidade Canção Nova e a 

tentativa e realização da entrevista com o Pe. Fábio 

                       No segundo capítulo, farei menção a um breve histórico sobre o 

Cristianismo e o Catolicismo, procurando mostrar a importância do Concílio 

Vaticano II que abriu as portas do Vaticano para o mundo, propondo que os 

padres e bispos saíssem dos limites dos conventos, seminários e mosteiros e 

passassem a conviver com a realidade social. Esse Concílio além de ter 

proporcionado o desencadeamento das CEBs e da Renovação Carismática 

Católica, também foi responsável pelo reavivamento da Igreja Católica e de um 

trabalho de evangelização de massa através do sistema midiático. 
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                       No terceiro capítulo, iremos dar ênfase à expressão do 

pentecostalismo católico que se dá através da Renovação Carismática 

Católica, como ela surgiu, o que representa esse movimento, quais os seus 

objetivos e o que significa os dons do Espírito Santo, entre eles o dom da cura. 

                       Em seguida, no quarto capítulo, faremos uma reflexão sobre a 

função terapêutica religiosa através das práticas de cura, procurando 

esclarecer principalmente o que vem a ser a cura interior. 

                       No quinto capítulo, faremos uma apresentação sobre a 

comunidade Canção Nova, sua história, a dimensão que tem essa 

comunidade, o trabalho a que ela se propõe e todo o arsenal midiático que ela 

opera.           

                       Finalmente, o sexto capítulo dedica-se especialmente ao 

programa Direção Espiritual, a análise do discurso do Pe. Fábio Melo durante o 

programa, ou seja, ao objetivo que norteia esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Capítulo 1 

 

O PERCURSO DA PESQUISA: Relato Etnográfico 

       

                        

                       A primeira vez que me deparei com a imagem do Pe. Fábio de 

Melo foi passando os canais da TV. Ele estava sendo entrevistado por Ricardo 

Sá no programa Academia do Som que é transmitido às quintas-feiras às 

23:30h pela TV Canção Nova, em meados de 2005. Fiquei impressionada com 

a forma como ele respondia as perguntas. A medida que ele falava de sua vida 

e de sua história como padre, ia passando uma palavra de conforto e 

acolhimento aos telespectadores. Também me chamou à atenção seu modo de 

se vestir, com roupas comuns como qualquer um de nós e não como um padre. 

                       Observando sua forma de se expressar, naquele momento parei 

para refletir sobre o “dom” que ele tinha de tecer o seu discurso, ele tinha a 

postura de um psicólogo. Até então eu não sabia muito bem quem ele era, não 

sabia a sua formação acadêmica e fique na expectativa de poder ouvi-lo em 

outras ocasiões, já que o programa durou mais uns 20 minutos 

aproximadamente. 

                       Durante a semana, assistindo a programação da TV Canção 

Nova, em um dos intervalos comerciais foi anunciado o programa Direção 

Espiritual às quintas-feiras dirigido pelo Pe. Fábio de Melo, foi quando fiquei 

sabendo da existência do programa. Na quinta-feira seguinte estava eu em 

frente a TV para assisti-lo . Achei muito interessante, o formato do programa 

realmente tem um fundo terapêutico nesse direcionamento espiritual que se 

propõe a oferecer.  Passei a assistir semanalmente e algumas vezes assistia a 

reprise aos sábados e na segunda pela madrugada, como também a acessar o 

site www.fabiodemelo.com.br diariamente. Esse site5 contém um blog no qual 

                                                 
5
 O site contém também a história do Pe. Fábio, suas origens, como a música e a arte surgiram 

na sua vida, sobre a importância da religião na sua vida e como aconteceu a sua decisão de 

ser padre. No site ainda podemos encontrar sua agenda de shows, acessar algumas de suas 
músicas, fotos, produtos de sua autoria para venda e o contato com a produção para shows e 

eventos. 
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as pessoas podiam escrever livremente. Fiquei impressionada de ver o número 

de pessoas que pediam ajuda, e o que me chamou atenção era a quantidade 

de depoimentos escritos falando como o programa tinha ajudado a resolver 

seus problemas existenciais e suas dores. 

                       Com o passar do tempo começou a surgir pessoas criticando a 

postura do Pe. Fábio em suas apresentações, o que gerou um desconforto 

naqueles que o admiravam e passou a surgir no blog pessoas que o criticavam 

e outras tantas que o defendiam. Diante desse conflito instalado, o Pe. Fábio 

decidiu que a partir de então não haveria no blog mais espaço para as pessoas 

escreverem nenhum comentário, só haveria espaço para que o próprio Pe. 

Fábio escrevesse suas crônicas. Ele tomou essa decisão  justificando que o 

objetivo do blog não era ter em sua página pessoas defendendo ou criticando 

sua postura, o objetivo do seu blog era evangelizar, deixar uma mensagem de 

reflexão 

                     Como no blog as pessoas não podiam mais tecer comentários e 

assim me proporcionar um feedback sobre o efeito que o programa tinha sobre 

elas,  passei a acessar menos. Eu tinha cada vez mais interesse em assistir ao 

programa e tentar de alguma maneira observar o efeito do seu discurso sobre 

as pessoas, pois se percebia que seu discurso tinha um efeito de cura interior. 

Algo dizia que cada vez o programa iria ter uma repercussão maior. Não era só 

a imagem de um padre diferente que repercutia na tela, mas de um terapeuta 

carismático cujo discurso de acolhimento e compassividade promovia uma 

sensação de resgate de si mesmo, a crença em um potencial interno e a 

esperança de um porvir procurando chamar o outro para um encontro consigo 

mesmo no intuito de resgatá-lo. Eu tinha certeza há quatro anos que a 

repercussão daquele programa e da figura do Pe. Fábio de Melo iria ser 

grande, mas não imaginava que seria em tão pouco tempo. 

                       Ainda em 2005, através de seu site notificou-se que ele iria fazer 

um show aqui em Natal – RN. Tentei de todas as formas através do contato 

com a produção do programa, saber onde seria o show, pois queria ter acesso 

ao padre e falar um pouco sobre a função terapêutica do programa e tirar 

algumas dúvidas que tinha em relação a religião. Na época, a produção 
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confirmou que ele estaria em Natal, mas que quem estava responsável pelo 

show seria uma pessoa de João Pessoa e ela não sabia informar de forma 

precisa onde seria o show. Só duas semanas depois vi através das fotos no 

site que o show tinha acontecido por intermédio da paróquia de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro no bairro das Quintas (periferia da cidade). Fui até a 

paróquia semanas depois, mas a pessoa responsável pelo show e que teria o 

contato do Pe. Fábio não estava. Tentei diversas vezes entrar em contato 

através de e-mails e telefones da Canção Nova e do programa Direção 

Espiritual, mas nunca ninguém me possibilitava o acesso até o Pe. Fábio, 

sempre um repassava para o outro e para a produção e nada era viabilizado. 

Continuei assistido ao programa semanalmente. 

                       No ano seguinte em 2006, soube que ele viria fazer outro show 

em Natal e que iria ser no  dia 26 de novembro de 2006  no ginásio do colégio 

Sagrada Família na Rua Olinto Meira, bairro do Alecrim. Assisti ali pela primeira 

vez a uma atuação do Pe. Fábio no palco ao vivo, a pregação através do 

discurso foi pouca e ele se ateve a pregar praticamente através da música. A 

estrutura do show era bastante precária e o som não era de boa qualidade. 

Durante o show, a postura dele era bem descontraída procurando manter uma 

relação com o público. As vendas do lado de fora se resumia a algumas 

camisetas feitas pela própria paróquia.  

                       No ano de 2007, ingressei para o mestrado em Ciências Sociais, 

cuja linha de pesquisa era religião e religiosidade.  De início, o projeto 

elaborado se referia a questão da cura interior, mas era um tema muito 

extenso,  e com a necessidade de afunilar o objeto de estudo pensei por que 

não observar a cura interior através do programa Direção Espiritual que já 

acompanhava há dois anos? Em nenhum momento existia a intenção de 

observar se a cura era eficaz ou de ter o relato das pessoas de como essa cura 

se manifestava. O intuito era de perceber como através do discurso proferido 

durante o programa o Pe. Fábio propiciava que o trabalho de cura interior 

pudesse ocorrer nas pessoas. Para isso era essencial acompanhar os 

programas e depois fazer uma análise mais cuidadosa das gravações. 

Também revia as gravações postadas no site direcaoespiritual.blogspot.com. 

Nesse blog existe a gravação de todos os programas divididos por temas como 

refiro mais adiante no último capítulo desta dissertação. 
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                       Em julho de 2007, viajei a São Paulo e ao Rio de Janeiro de 

férias com a família, me dei conta que a data da viagem coincidia com a data 

de um aprofundamento de cura interior que o Pe. Fábio iria realizar na 

Comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Era a oportunidade de ver 

de perto o trabalho do Pe. Fábio, já que a experiência até então de observar o 

seu trabalho ao vivo era apenas durante o show que havia assistido. Como o 

tema era sobre cura interior e era ele quem iria promover o aprofundamento, 

não pensei duas vezes. 

                       Cheguei em Cachoeira por volta das 18:00 horas e estava 

havendo uma missa realizada pelo Pe. Fábio de Melo. Pela primeira vez, o vi 

vestindo os paramentos de padre, celebrando uma missa. Era diferente vê-lo  

celebrando uma missa e vestido daquela forma, já que só o via com vestes 

comuns, conduzindo o programa e no palco realizando os shows; era como se 

a percepção dele como padre se configurasse de forma mais nítida. O auditório 

estava cheio e a sua pregação foi por mais de uma hora, durante a pregação 

fui percebendo a emoção no rosto das pessoas à medida que ele falava.  Ao 

sair para um rápido jantar, já que uma hora depois iria haver uma apresentação 

musical gravada ao vivo pela TV Canção Nova no mesmo auditório, resolvi 

pedir a todos que encontrava da comunidade que me ajudassem a ter uma 

entrevista com o Pe. Fábio, explicando que estava ali para colher dados para 

uma pesquisa e que eu viera de longe, do nordeste do país e que seria difícil 

ter outra oportunidade (mal sabia o quanto iria ser difícil essa entrevista), mas 

todos diziam que era impossível falar com o padre e que tentasse uma 

aproximação quando surgisse a oportunidade. 

                       Hospedada em uma pousada, na própria comunidade, com 

capacidade para 264 pessoas, num quarto com capacidade para oito  pessoas, 

conheci duas delas que acompanham o Pe. Fábio desde o início de sua 

carreira e esse encontro se tornou uma amizade que perdura até hoje, embora 

morem em São Paulo, identifiquei – me com as duas, a Viviane e a Veridiana 

que me incentivaram a  não desistir da pesquisa e me ajudaram relatando suas 

experiências de como o programa e o Pe. Fábio ajudaram a enfrentar seus 

problemas existenciais. Seus relatos serviram de parâmetro nas entrevistas 

pois era interessante entrevistar pessoas que o acompanhavam de perto e 

pessoas que só tinham acesso ao padre pela TV através do programa .    



29 

 

                        A viagem não foi em vão. Esse primeiro contato com toda 

realidade da comunidade Canção Nova e com o trabalho do padre Fábio 

serviram de parâmetro em relação a próxima viagem a Canção Nova que faria 

oito meses depois. Ainda na primeira viagem, comprei vários livros me dariam 

acesso a história da Canção Nova, de como a comunidade fora fundada, livros 

sobre o fundador da comunidade, o Pe. Jonas Abib, também busquei comprar 

livros que falavam sobre a cura interior. 

                       Acompanhando a agenda do Pe. Fábio tomei conhecimento que 

mais uma vez ele viria a Natal para mais um show em 07 de outubro de 2007na 

Shock Casa Show na zona norte de Natal. Fui mais uma vez para acompanhar 

o trabalho do padre de perto e ver a reação do público. O show já tinha outra 

característica, tinha uma dimensão maior. 

                        Em março de 2008 fui para mais um aprofundamento de cura 

interior do padre Fábio de Melo em Cachoeira Paulista e o lançamento do livro 

dele cujo título é  Quem Me Roubou de Mim: o seqüestro da subjetividade e o 

desafio de ser pessoa.  Tentei de todas as formas agendar uma entrevista com 

o padre, mas a resposta era sempre negativa porque ele teria muitos 

compromissos naquele final de semana, embora tenha enviado vários e-mails e 

não obtido resposta. Logo na quinta-feira ao chegar, fotografei tudo o que podia 

na Canção Nova, todos os lugares e a noite fui para  Rincão do Meu Senhor,  

uma área de mil oitocentos metros quadrados com capacidade para 7 mil 

pessoas, local onde seria gravado o programa Direção Espiritual. O programa 

se iniciaria às dez e trinta, mas às sete eu estava lá para ver e acompanhar 

desde a montagem do cenário, não querendo perder nenhum detalhe. A esta 

altura já tinha delineado os caminhos da pesquisa e o foco era a análise do 

discurso do padre Fábio no programa Direção Espiritual, discurso que 

proporcionava um trabalho de cura interior através do resgate da subjetividade 

do outro. Como durante o programa ele fala sobre vários temas, decidi escolher 

um único tema para definir mais o universo  da pesquisa, escolhendo  analisar 

os discursos relacionados a relacionamentos afetivos, pois era o tema mais 

explorado por parte dos telespectadores. No último capítulo faço um apanhado 

dos temas explorados no programa. Além do tema ser o mais procurado, o 

padre estava lançando o livro sobre essa temática. 
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                       Ainda na quinta-feira, após o programa, o padre cumprimentou 

de cima do palco a todos que estavam na platéia com um aperto de mão. 

Nesse instante ainda consegui falar por poucos segundos com o Pe. Fábio, 

tentando explicar-lhe que gostaria de entrevistá-lo, devido ao mestrado cujo 

tema escolhido era a respeito da análise do discurso dele no programa Direção 

Espiritual. Ele respondeu que procurasse a produção e tentasse ver um 

horário, mas acreditava que seria difícil, pois no outro dia começaria o 

aprofundamento e ele teria uma serie de compromissos, além do lançamento 

do livro. Quando ele se retirou acompanhei o desmontar do cenário do 

programa, neste ínterim falei com a produtora sobre como marcar um momento 

para falar com ele no outro dia e ela pediu que a procurasse no dia seguinte 

pela manhã. Após o café, já na sexta-feira, conheci uma pessoa que por sinal 

mora em Natal-RN, a Vânia, que falou ter acesso as pessoas da produção do 

programa e ao padre. Então fomos até os estúdio da TV Canção Nova para se 

marcar a entrevista com Pe. Fábio com a produtora do programa. Ao chegar lá 

fiquei sabendo que ela tinha ido a São Paulo logo cedo e só voltaria no dia 

seguinte. O máximo que consegui foram alguns e-mails da produção. 

                       Ainda restava o momento do lançamento do livro e acreditava 

que poderia ter acesso para marcar essa entrevista. A Canção Nova encheu de 

gente em todos os lugares e em poucos minutos a fila para autógrafo tinha 

aproximadamente mil pessoas e um ginásio com aproximadamente trinta mil 

pessoas para participar do aprofundamento. Comecei a tomar ciência de que 

mais uma vez seria impossível falar com o padre, ele recebeu poucas pessoas 

para conversar e a maioria dessas pessoas eram pessoas que tinham perdido 

seus entes queridos de forma trágica. Tinha consciência que a necessidade de 

entrevistá-lo era insignificante diante de tantas pessoas com dores profundas 

na alma e histórias de vida de muito sofrimento.  

                       Observei a dimensão que o Pe. Fábio tinha alcançado. Ele tinha 

se tornado famoso em tão pouco tempo, há oito meses ele estava se 

apresentando para oitocentas pessoas no auditório São Paulo e agora 

propiciando um aprofundamento para aproximadamente 30 mil pessoas no 

Centro de Evangelização “Dom João Hipólito de Moraes” um dos maiores 

ginásios da América latina com sessenta e três mil metros quadrados. 
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                       Durante todo o aprofundamento procurei observar e gravar todas 

as suas pregações, observando que o discurso do padre tinha mais 

profundidade, era mais intenso, passava mais segurança, sua postura era mais 

firme porém mais descontraido. Observei e registrei a reação das pessoas, 

como elas expressavam suas emoções durante as pregações, dando conta 

que a estrutura do evento era uma mega-estrutura, desde a estrutura do palco, 

a iluminação, a tecnologia de gravação, o cenário, enfim tudo o que fazia parte 

da produção daquele mega evento. 

                       Mais uma vez tinha a consciência de que era praticamente 

impossível entrevistá-lo não só naquela ocasião,  mas em qualquer outra, já 

que o acesso a ele estava ficando cada vez mais restrito. Cheguei a pensar em 

desistir e procurei ver o lado positivo daquela viagem e de ter participado do 

aprofundamento, mas vi que valeu a pena observar de perto a dimensão que 

tinha tomado o programa, pois foi através do programa Direção Espiritual que o 

padre se popularizou e mostrou o seu potencial e suas músicas. Fiquei muito 

feliz de constatar que o olhar que eu tinha lançado ha três anos sobre a 

importância do programa e o potencial que o padre tinha no seu trabalho, não 

estava errado, a percepção de que ele tinha um diferencial no seu discurso e 

que o seu trabalho de evangelização tinha um conteúdo terapêutico profundo 

estava correto, só não tinha idéia que o sucesso viria tão rápido como estava 

acontecendo. 

                      De volta para Natal, continuei acompanhando o programa 

semanalmente e a repercussão do trabalho do padre Fábio na mídia, 

principalmente depois dele ter gravado o seu CD Vida pela gravadora Som 

Livre. Cataloguei as entrevistas das principais revistas, como a Veja e Isto é, e 

as entrevistas nos principais programas de TV, como o programa da Xuxa, 

Roda Viva, Raul Gil, Domingão do Faustão, O Fantástico, entre outros. No 

início de novembro tomei conhecimento, através do programa, que ele iria fazer 

uma turnê pelo nordeste e que no dia 22 de novembro estaria realizando o 

show em natal patrocinado pela Destaque Promoções, provavelmente em 

parceria com a Talentos Produções, que é a empresa de eventos responsável 

por todos os shows do Pe. Fábio de Melo. Tomei conhecimento que o show iria 

acontecer no Machadinho, ou seja, quatro anos depois do primeiro show que  

foi realizado sem praticamente nenhuma divulgação, agora o show foi 
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patrocinado pela maior agência de eventos do estado e acontece em um 

ginásio com capacidade para 10 mil pessoas. Quinze dias antes do show, 

assistindo ao programa Direção Espiritual, o Pe. Fábio, ao confirmar que 

estaria em Natal para o show referia - se com muito carinho à prefeita de Natal, 

Micarla de Souza. Como a Destaque Promoções é de propriedade do vice-

prefeito, pensei em entrar em contato com a prefeita, já que nos conhecíamos 

há bastante tempo, para que ela interviesse a meu favor no sentido de que o 

Pe. Fábio concedesse a mim uma entrevista, já que tinha tentado de todas as 

formas este contato e depois de duas viagens a São Paulo sem sucesso, essa 

seria uma oportunidade que não poderia deixar escapar.              

                       Durante o show procurei observar toda a estrutura do evento. 

Era uma estrutura totalmente diferente das outras duas que tinha assistido nos 

anos anteriores, tinha um formato mais arrojado, empresarial. Percebi também 

que o Pe. Fábio que tecia o discurso de forma mais formal e que ele ficou mais 

contido no palco. O ginásio estava com sua lotação completa e ainda tinha uma 

multidão de pessoas do lado de fora. No dia seguinte, os jornais comentavam 

sobre o sucesso do evento, a super lotação e a insatisfação do público que 

ficou do lado de fora. 

 

                            
         Imagem 1: show realizado no estádio do Machadinho em Natal – RN no dia 22/11/2008 
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                       No domingo, recebi o telefonema da confirmação do pedido de 

Micarla ao padre para que ele me recebesse. Então me foi repassado o nome 

do hotel em que ele se encontrava e o número do celular da produtora da 

Talentos Produções, a Eliomara, uma pessoa muito educada e atenciosa que 

me atendeu com muito carinho e atenção. Dirigi-me ao hotel em que ele se 

encontrava  e ao falar com a produtora ao interfone, ela foi super receptiva, 

mas me informou que não seria possível a realização da entrevista naquele 

momento, pois o Pe. Fábio estava escrevendo um capítulo do próximo livro a 

ser lançado e que eles já estariam de saída para o aeroporto. Eliomara então 

agendou a entrevista para antes do show em João Pessoa e me deu as 

coordenadas para ter acesso a entrada no camarim antes do show. 

                       Na sexta (28/11) viajei para João Pessoa. Às 19:00 horas estava 

na porta dos fundos do local do evento que dava acesso ao camarim. Liguei 

para Eliomara para informar que já estava lá aguardando a chegada do padre e 

ela mais uma vez foi super gentil ao telefone e me confirmou que ele iria nos 

receber. O Pe. Fábio chegou super atrasado, por um instante achei que seria 

impossível mas não desisti. Identifiquei-me imediatamente e Eliomara fez um 

sinal falando que iria ver se daria certo e voltaria para me avisar. Ela veio até a 

porta e permitiu o meu acesso ao camarim. Ela me deu 10 minutos para fazer a 

entrevista, tentei processar como elaborar uma única pergunta que pudesse 

englobar todas as minhas questões. 

                      Quando ele se aproximou, senti a presença do padre que ele 

impõe, completamente diferente da forma que se apresenta no palco. No palco, 

ele demonstra está mais próximo ao público; pessoalmente apesar de ser 

educado e amoroso, ele põe uma distância, comporta-se como um padre bem 

reservado. Em seguida expliquei o porquê de estar ali e daí comecei a fazer a 

entrevista transcrita em anexo na íntegra. Durante a primeira pergunta, 

observei que ele ficou muito atento e mobilizou - se um pouco quando eu falava 

que o discurso dele era um discurso de resgate que penetrava na subjetividade 

do outro. 
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    Imagem 2: Entrevista realizada em João Pessoa - PB no dia 28/11/2008 

 

 
                       Durante o show em João Pessoa, observei que a estrutura do 

show era mais simples do que em Natal, percebi também que ele estava mais 

descontraído em relação ao público já conhecido para ele, interagindo mais 

com o público, até porque a estrutura de palco permitia, as pessoas poderiam 

se aproximar mais fisicamente, pois ficavam em pé próximas ao palco, 

enquanto que no show em Natal o público mais próximo se limitava ao espaço 

das cadeiras. O show tinha o mesmo repertório, a mesma seqüência e um 

mesmo seguimento, mas ele adequava a forma de falar de acordo com o 

público, os costumes e a cultura do lugar. 
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                         Imagem 3: show realizado em João Pessoa – PB no dia 28/11/2008 

 

                      No dia seguinte, dirigi-me a Recife (PE), até o Chevrolet Hall, 

local onde iria acontecer o show, cheguei bem cedo para registrar o local com 

fotos. Fiquei impressionada com a estrutura do local, super requintada, um 

local muito bonito, luxuoso, e o público era em sua maioria de classe mais 

abastarda. 

                       Ao entrar no palco, Pe. Fábio estava se apresentando com uma 

roupa mais formal, de blazer,  e se dirigia ao público usando uma linguagem 

mais refinada para tecer o mesmo discurso que fazia parte do script do show 

Vida à medida que a seqüência das músicas aconteciam. Ele se utiliza das 

palavras empregando-as de acordo com o público e isso é uma estratégia 

bastante interessante, ele observa como pode manter o diálogo penetrando em 

universos diversificados de pessoas e culturas. Para minha surpresa e para 

enriquecer o trabalho, nos momentos de reflexão durante o show o padre falou 

um pouco sobre a importância do resgate através do discurso, que a igreja não 

poderia usar de um discurso de condenação, um discurso punitivo, 

verticalizado. Ainda consegui gravar um trecho de sua fala o que me deixou 

muito feliz. Fiquei naquele momento questionando se ele tinha falado sobre 

isso porque tinha parado para pensar no que eu tinha questionado através da 
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minha pergunta durante a entrevista realizada no dia anterior. O público se 

comportava de forma tranqüila e requintada como aspirava o ambiente.    

 

                         
           Imagem 4: show realizado em Recife – PE no dia 29/11/2008 

 

                             
 Imagem 5: Público durante o show em Recife – PE no Chevrolet Hall, dia 29/11/2008 
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                       De Recife fui acompanhar o resto da turnê em Campina Grande. 

Sempre soube que o público de lá é o mais fiel do nordeste, eles tem um amor 

muito grande pelo Pe. Fábio e minha expectativa para ver esta relação dele 

com o público de lá era grande.          

                       Cheguei duas horas antes do show começar na casa de show 

chamada Spazzio, local famoso durante as festas juninas. O aglomerado de 

pessoas era enorme, um público mais jovem na sua maioria. O palco era 

bastante simples e muito alto, enquanto isso as pessoas se acomodavam em 

pé sobre as cadeiras, uma postura bem diferente do público requintado de 

Recife. A postura do padre era outra, completamente descontraída, realmente 

ele estava em casa, a intimidade entre ele e o público era muito grande.  

                       Ao entrar no palco ele aparece vestido com a camisa com o 

símbolo da bandeira da Paraíba (NEGO) e o público delira, as pessoas subiam 

nas cadeiras e se expressavam livremente. O discurso e as pregações do 

padre, além de descontraídos, se dirigia  mais ao público jovem, falava sobre 

os relacionamentos de uma forma simples e direta. Já para o final do show, ao 

apresentar a sua banda, ele falou para a pláteia que tinha comentado com os 

músicos que  eles guardassem a emoção para Campina Grande, porque ali era 

uma explosão de emoções. No final do show ele cantou bastante músicas de 

forró e o público se extasiava com o seu repertório. 
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           Imagem 6: show em Campina Grande – PB,em 30/11/2008     

  

      
          Imagem 7:O público durante o show no Spazzio em Campina Grande - PB 
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                       Foi muito significativo para mim e para a pesquisa acompanhar o 

show Vida pelo nordeste, observando a postura do padre em universos 

diferentes, com públicos diferentes. Tendo como parâmetro a realidade de 

Cachoeira Paulista nas pregações, nas missas, nos shows, durante a 

apresentação do programa Direção Espiritual e nessa turnê nos três estados, 

RN, PB e PE. Nitidamente podemos perceber como ele se comunica com cada 

público, como ele interage com cada realidade, desde a forma de se apresentar 

atento a cada cultura, aos costumes, ao nível cultural das pessoas, ele fala 

para as massas, mas fala no individual de cada um. 

                       No programa Direção Espiritual ele consegue equilibrar essa 

equação de regiões tão diferentes e públicos tão heterogêneos que a mídia 

televisiva consegue alcançar, ele consegue tecer a teia do seu discurso pelos 

fios de diversas realidades, atingindo a subjetividade de um universo plural de 

pessoas e singular de cada um.  
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Capítulo 2 

 
 
2.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O CRISTIANISMO E O CATOLICISMO 
 

 

                       O cristianismo se caracteriza por ser uma religião monoteísta e 

que se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo nascido por volta do ano 6 a. 

C na cidade de Belém, na Judéia (Palestina). Seu livro sagrado é a Bíblia, que 

se caracteriza por conter um conjunto de obras do “antigo testamento” – livros 

escritos por profetas da religião judaica. E livros do “novo testamento” 

produzidos pelos apóstolos e por pessoas da época. Dessa maneira, o 

cristianismo tem mais de 2000 anos de história e, além disso, apresenta 

inúmeras correntes que, não necessariamente, apresentam os mesmos 

pressupostos básicos. Nasce como um movimento religioso no seio da religião 

judaica. Segundo a crença judaica, um Messias iria surgir e restaurar o Reino 

de Israel. Jesus Cristo, ao aparecer dentro do movimento histórico, começa a 

ser concebido por alguns como esse profeta teorizado pela religião judaica, 

passa a pregar uma nova doutrina e atrair seguidores. É importante mencionar 

que a religião judaica conheceu uma grande quantidade de indivíduos que 

alegavam ser o messias. Porém, nenhum desempenhou a influência de Jesus 

Cristo.  

                       Jesus Cristo foi rejeitado pelas autoridades locais, sendo 

condenado por blasfêmia e executado pelos romanos por ser, para eles, um 

líder rebelde. Seus seguidores enfrentaram dura oposição política e religiosa, 

sendo perseguidos pelos judeus e pelo Estado romano.  

            Apesar dessa perseguição inicial, posteriormente, os seus 

seguidores conseguem difundir a sua mensagem religiosa, construindo o 

cristianismo.  

            De acordo com Gibbon (2006), o sucesso desta nova religião 

deve muito a simplificação operada em Jerusalém, e que com essa revolução 

liderada principalmente por Paulo de Tarso, a qual contradizia a tradição 

judaica, estavam reunidas as condições necessárias para expansão desta nova 

fé. Principalmente a obrigatoriedade da circuncisão era um factor de detenção 

para muitos povos gentios. Há até a notícia de povos gentios no território do 
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Império Romano que visitavam as sinagogas judaicas dos seus concidadãos 

sem no entanto se converterem, tal o apelo da religião judaica e a forte idéia 

monoteísta. 

Russell (2004, p.128) traz uma informação interessante. Para ele 

 

As comunidades cristãs que Paulo (de Tarso) fundou em 
vários lugares, constituíam-se, sem dúvida, em parte de 
judeus convertidos, em parte de gentios que aspiravam a 
uma nova religião. As certezas que lhe são 
características tornavam a religião judaica 
particularmente atrativa naquele tempo de esvaimento da 
crença religiosa; a circuncisção, no entanto, dificultava a 
conversão dos homens. Também as regras de 
alimentação eram incômodas. Mesmo que estas barreiras 
fossem as únicas, elas já eram suficientes para tornar 
praticamente impossível a disseminação da Religião 
Hebraica. Através da influência de Paulo, o Cristianismo 
reteve das doutrinas judaicas apenas aquilo que era 
atraente, sem adotar as peculiaridades às quais os 
gentios não conseguiriam se habituar 

 
                       A rápida expansão do cristianismo é um acontecimento social 

pluricausal e deve, portanto, ser pensada como tal. Primeiro, a fuga da 

perseguição religiosa empreendida inicialmente por judeus conservadores, e 

posteriormente pelo Estado Romano, gera uma áurea sobre o cristianismo que 

facilita a sua expansão; Segundo, o cristianismo se apresenta como uma 

religião universal, destinando sua mensagem a todas as sociedades, enquanto 

que, por exemplo, o judaismo elege um povo escolhido; terceiro, seus 

seguidores empreendem uma forte divulgação dessa doutrina nas mais 

variadas áreas do globo. 

                       Apesar da perseguição inicial aos cristãos, o cristianismo cresce 

de modo a se constituir como uma religião de peso. Isso pode ser constatado, 

por exemplo, no reconhecimento do cristianismo como religião oficial do 

império romano em 313 depois de Cristo, dando plena liberdade religiosa aos 

cristãos com o Édito de Milão. 

                       Em 476, o lado ocidental do império cairia, já que o último 

imperador romano foi deposto pelo bárbaro germano Odoacro. Porém, o 

cristianismo já se encontrava, naquele momento, bem consolidado, na medida 

em que, mesmo parte considerável dos bárbaros já tinha sido convertida. 
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                      Com isso, o cristianismo passa a desempenhar um forte papel no 

processo civilizatório europeu. Além disso, a importância da Igreja cresce 

paulatinamente, já que ela começa a superar as convencionais instituições 

romanas no trato da questão da religião cristã.  

                       Apesar do não aderimento dos gregos (parte oriental) ao 

cristianismo romano, fundando a Igreja Ortodoxa Grega, o cristianismo se 

consolida paulatinamente na Europa e em outras partes do mundo, sendo essa 

expansão capitaneada pelos missionários e pela composição sacerdotal 

liderada pelo papa, autoridade máxima da igreja.  

             A Igreja Católica, instituição máxima do catolicismo, começará a 

se constituir tal como se conhece hoje, a partir do momento em que ela 

começa a congregar as dioceses do ocidente e do oriente que seguiam a 

liderança papal.  

         
 

 
2.2 UMA BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O CATOLICISMO NO MUNDO  

 

 

                       A Igreja Católica até o século XI desenvolveu-se de modo a 

reunir todas as dioceses oriundas, teoricamente, da sucessão dos apóstolos. 

No entanto, após o “cisma” entre o Papa e o patriarca de Constantinopla em 

1054, convencionou-se, naquele momento, denominar Igreja Católica todas as 

dioceses do Ocidente e do Oriente que seguiam a liderança encarnada pelo 

papa. Enquanto que todas que aderissem à liderança do patriarca de 

constantinopla seriam enquadrada pela ordenação da Igreja Ortodoxa. Nesse 

sentido, todas as igrejas que se encontram em comunhão com o Papa são 

caracterizadas como igrejas católicas. 

                       É nesse sentido que, em parte, é justificada a associação 

mecânica entre o termo católico à Igreja Católica sob regência do papado, 

contendo cerca de um sexto da população mundial, sendo também 

caracterizada como a maior agremiação cristã, como também o maior 

agrupamento religioso se comparado as outras ramificações religiosas, sendo 

em seguida acompanhada pelo Islão Sunni (ORLANDIS, 1993).  
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                       Assim, o que distingue, basicamente, o catolicismo dos outros 

agrupamentos religiosos cristãos constituídos é a aceitação da autoridade 

papal, bispo de Roma, e a afirmação total do poder sobre toda a igreja. 

            O termo católico vem do gredo Katholikos, Universal. Esse termo 

passa a idéia de uma Igreja que tem o poder de salvar qualquer pessoa em 

qualquer lugar do mundo. O catolicismo tem uma hierarquia rígida centrada na 

autoridade do Papa. A sede da Igreja Católica é o Vaticano, considerado o 

menor país do mundo, é um Estado independente que fica situado em Roma, 

Itália. Os fiéis católicos veneram os santos e Maria, mãe de Jesus, considerada 

a maior intercessora dos fieis para com seu filho Jesus Cristo. A missa é o 

principal ato litúrgico e o ápice desse ato é a consagração da hóstia e do 

vinho,quando ocorre a transubistanciação do corpo e do sangue de  Jesus 

Cristo. 

                      Desde o Concílio de Trento realizado entre 1545 e 1563, a Igreja 

cristã subordinada à autoridade do papa passa a ser denominada católica e 

apostólica tendo como chefe o sucessor do apóstolo Pedro, o sagrado Papa. 

                       Em dezembro de 1864, o Papa Pio IX comunicou em segredo 

aos cardeais a sua intenção de realizar um novo Concílio Ecumênico, mas a 

Bula de convocação só se deu em 29/06/1868. A quarta sessão do concílio 

Vaticano I aos 18/07/1870 definia a infalibilidade do papa e seu primado de 

jurisdição sobre toda a Igreja.  O Concílio Vaticano I deixou a marca da 

lembrança de um catolicismo defensivo, de uma igreja fechada para o mundo, 

dentro de uma limitação e uma rigidez intransponível. 

                       No outono de 1962, iniciou-se o Concílio que abriu as portas do 

Vaticano para o mundo. O Papa João XXIII procurou reformar quatro séculos 

de história eclesiástica , difundindo o aggiornamentto (atualização), o Vaticano 

II promoveu, uma reconciliação da Igreja com o mundo. Entre as grandes 

mudanças que o Concílio promoveu uma das mais importantes foi a reforma 

litúrgica, a relegação do latim cedeu lugar em benefício das línguas vernáculas. 

Quanto a hierarquia houve uma descentralização da figura do Papa dando 

mais poder, independência e espaço para o colegiado episcopal.  

                       Durante o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII faleceu tendo 

como sucessor o Papa Paulo VI que veio a encerrar o Concílio em 1963. A 

pedido do Papa Paulo VI os bispos deveriam se desprender de alguns 
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acessórios de seus paramentos e ordenou que eles saissem dos conventos, 

monsteiros e seminários e passassem a conviver em pequenas comunidades 

mais próximos do povo e mais em contato com a realidade social.  Também foi 

fruto do Concílio Vaticano II transpor o limite rígido da interpretação literal da 

produção teológica, passando a considerar os aspectos literais, culturais e 

sócio-historicamente construidos. 

                       O Concílio passou a ter uma direção teológica mais voltada aos 

pobres, ao social. Essa nova direção proporcionou um desencadeamento de 

duas grandes vertentes: as CEBs (Comunidades Eclesiais de Bases da 

Teologia da Libertação) e a Renovação Carismática Católica ( PIERUCCI, 

1996). 

                       Em 1970 a Igreja Católica brasileira se revela como a mais 

progressista da América Latina. Se formou sobre a igreja através das CEBs 

toda uma militância política de esquerda. Em 1980 o Papa João Paulo II, 

através de uma carta apostólica aos bispos brasileiros apregoa que “ A igreja 

não deve se envolver em questões sociais em detrimento da sua missão 

especificamente religiosa”.  

                       Paralelamente  existia a Renovação Carismática Católica 

apoiada pelo Vaticano com todo um incentivo político e financeiro de Roma. O 

papa mostrou-se cada vez mais voltado ao movimento da Renovação 

Carismática e relutante quanto a militância da Teologia da Libertação.  

                       A Renovação Carismática Católica chegou ao Brasil no começo 

da década de 70 e ganhou força em meados da década de 90. O movimento 

busca dar uma nova abordagem à evangelização e renovar algumas práticas 

do misticismo católico, incentivando uma experiência pessoal com Deus 

através do Espírito Santo.  

                      Com forte presença leiga, a Renovação Carismática Católica 

responde hoje por grande parte dos Católicos praticantes do país. Uma das 

comunidades carismáticas mais conhecidas é a Canção Nova que possui um 

canal de televisão mantido por doações e é presidida pelo Padre Jonas Abib. 

Outro ícone da Renovação Carismática Católica  no Brasil é o Padre Marcelo 

Rossi, fenômeno de mídia e cultura de massas que surgiu no final dá década 

de 90, cantando e fazendo coreografias tanto em programas de televisão 
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quanto em missas, propondo-se a pregar a mensagem de Cristo conforme 

ensinada pela Igreja Católica. 

                       Segundo Bezerra (2008, p.139), esses padres estão fortemente 

vinculados ao processo de abertura à modernidade reforçado pelo Concílio 

Vaticano II, a propagação ao intensivo uso dos meios de comunicação por 

parte  das instituições religiosas. A forma de atuação dessses padres atende  a 

uma gama de necessidades próprias de certos grupos sociais, resgatando e 

ampliando o número de fiéis. 

Desse modo, aos poucos se configurou a 
formação deste novo estilo sacerdotal. Estabeleceu-se 
uma gramática gerativa que instituiu a necessidade de 
abertura à modernidade com traços decisivos. Tornou-se 
cada vez mais necessária a instituição de um corpo de 
sacerdotes homogêneo, capaz de assegurar o domínio 
de gestão de bens de salvação à Igreja Católica. Para a 
definição dessse novo estilo, foi importante a constituição 
de um corpo profissional burocraticamente organizado em 
relação aos meios de comunicsação social[...]  [...] Além 
do domínio da Teologia, cabe ao futuro sacerdote 
dominar o microfone, a escrita e a câmera( BEZERRA, 
2008,142) 

 

 

                          Surgem os novos movimentos religiosos, tais como a 

Renovação Carismática Católica e a Comunidade Canção Nova, buscando 

superar a ausência de sentido desenvolvida, fundamentalmente, pela 

modernidade. Essa busca pela restauração de novos movimentos pode se 

configurar, consequentemente, como uma resposta ao vazio que a 

secularização6 desenvolve. Além disso, esses movimentos supracitados 

buscam desenvolver uma relação diferenciada entre indivíduo e instituição 

eclesiástica de modo que aquela relação tradicional desenvolvida 

anteriormente não mais seja caracterizada. 

                                                 
6
 A primeira vez que a palavra secularização foi anunciada fora dos muros e dos textos da 

igreja católica, apontam os em lexicografia, foi para nomear o processo jurídico-político de 
desapropriação dos bens eclesiásticos em favor dos poderes seculares(PIERUCCI, 1998). Por 
sua vez Weber(1922:358) se refere ao conceito assinalando – o a uma mudança histórica 
moderna, que proporcionou a separação entre estado e igreja e conseqüentemente, o declínio 
da religião como poder hegemônico de Estado.   
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            Com o processo de modernização enfrentado pelo país, a 

religiosidade católica passa a perder adeptos do ponto de vista quantitativo e 

na forma como os católicos participam de suas práticas religiosas. É, dessa 

maneira, bastante comum encontrarmos pessoas que se dizem “católicos não 

praticantes”, fazendo nítida referência a uma filiação à distância aos preceitos 

católicos.   Estima-se, por exemplo, que apenas 20% da população brasileira 

frequente as missas promovidas pela Igreja Católica. Tal movimento 

proporciona a institucionalização de novas vertentes no próprio seio da Igreja 

Católica (IBGE, 2008).  

            Isso porque a Igreja Católica, em um nítido processo de 

conservadorização de suas atividades, não vem conseguindo apresentar 

respostas satisfatórias às novas questões que vem sendo postas pelo 

desenvolvimento das sociedades. Ao se identificar com o passado, ela não se 

estrutura de modo a se adequar as novas tendências sociais que se 

desenvolvem no processo de intensificação da modernidade7. Para Giddens 

(1991, p.38) a modernidade ainda se notabiliza,  

 

[...]Por romper o referencial protetor da pequena 
comunidade e da tradição, substituindo-as por 
organizações muito maiores e impessoais. O indivíduo se 
sente privado e só num mundo em que lhe falta o apoio 
psicológico e o sentido de segurança oferecido em 
ambientes mais tradicionais. 

 

             Tal perspectiva nos apresenta a idéia de uma intensificação da 

superação da tradição, entendendo aqui a tradição como um elemento que 

“cola e une as ordens sociais pré-modernas”. Continuando o argumento: “Em 

outras palavras, a tradição é uma orientação para o passado, de tal forma que 

o passado tem uma pesada influência ou, mais precisamente, é constituído 

para ter uma pesada influência para o presente” (BECK; GIDDENS, 1997, 

p.80).  

             A construção identitária do indivíduo na modernidade pode-se 

desenvolver de maneira muito mais ampla. As possibilidades são bem maiores 
                                                 
7
 Refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir 

do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência 
(GIDDENS, 1991, p.11).  
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se comparadas ao momento em que imperava a tradição. Porém, as incertezas 

são notadamente maiores. A tradição oferece modelos mais rígidos de 

construção da subjetividade e da identidade, na medida em que oferece menor 

possibilidade de reconstrução da mesma.  

           Ao nascer as disposições sociais já se desenvolvem de modo que o 

indivíduo já seja enquadrado num formato identitário bem delimitado.  

Enquanto que na modernidade a construção da subjetividade e da identidade é 

bem menos rígida. A subjetividade passa a ser construída de modo que ele 

perca as referências até então disponíveis pela tradição, fazendo com que uma 

carência de sentidos se processe nesse momento.  

O indivíduo pode se reconstruir, levando em consideração as 

possibilidades contextuais, permitindo, por exemplo, que nasça no seio de uma 

família católica e se reconstrua de modo que se torne ateu, por exemplo. Além 

disso, sua identidade se torna mais flúida, já que pode concentrar um conjunto 

de identidades, de acordo com as esferas sociais onde possa estar atuando 

(GIDDENS, 2002).  

            Agora, ele se vê forçado a escolher dentro de um espectro bem 

maior de possibilidades. Além disso, encontra-se ciente de que suas escolhas 

serão, em certa medida, de sua própria responsabilidade, o que faz o agente 

social perceber que será responsabilizado por um possível futuro fracasso. A 

ansiedade dentro desse cenário e a incerteza ao invés de diminuir com o 

processo de racionalização do mundo  aumenta justamente porque, em muitos 

momentos, inclusive na esfera religiosa, o indivíduo terá dificuldade em 

escolher o melhor que ele considerará, naquele momento, a seguir.    

            Esse, no entanto, não é um movimento de mão única. Para 

Pierucci (1998) a intensificação da modernização não implica, 

necessariamente, num processo de desencantamento do mundo, conforme 

Max Weber analisou. Novos movimentos religiosos ou da reconstituição da 

magia do mundo podem surgir dessa relação.  Pode-se constatar uma 

revitalização de movimentos religiosos importantes, tais como, por exemplo, o 

movimento da Renovação Carismática Católica, que será analisado 

posteriormente.  

                        Assim, os adeptos tentam superar a ansiedade da ausência de 

significado aderindo aos movimentos religiosos de modo que se torne possível 
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resgatar o sentido que supra o vazio deixado pelo movimento de 

destradicionalização.  

             O próprio mercado de bens religiosos conhece um crescimento 

vertiginoso, o que faz com que as possibilidades de escolha de adesão a um 

determinado agrupamento social que trate dessa questão e venha oferecer 

uma sociodiceia8 interessante para os planos de um determinado agente social 

se torne mais ampla.  

            A sociodicéia construída, dessa maneira, é institucionalizada de 

modo que os indivíduos passem a conviver com a ambiguidade daquilo que é 

oferecido pela modernidade, ao mesmo tempo em que possibilita que eles se 

reencaixem em agrupamentos sociais religiosos que buscam justamente 

reconstituir um sentido, que é extraído da esfera religiosa, para se posicionar 

no mundo social.  

        Lopes Jr (2003, p. 10) apartir dos estudos de Berger nos mostra a 

abusca de  sentido e explicações do ser humano através da religião:  

O ser humano constroi socialmente seu mundo de 
símbolos e que sem este mundo ele não se constitui 
como ser humano e nem mesmo sobrevive, essa 
explicação vê na religião o empreendimento humano de 
construção de um universo simbólico religioso que lhe 
protege das forças catastróficas do caos. A religião, 
portanto, é vista como uma linguagem que dá sentido 
àquilo que não se pode nomear. 

            

 

               A comunidade Canção Nova e a Renovação Carismática 

Católica, através do sistema midiático utiliza-se de sua linguagem no sentido 

de apresentar um conjunto de significados que venha a preencher o “vazio” 

subjetivo de um conjunto considerável de indivíduos. 

            É dentro dessa necessidade de preencher o vazio existencial dos 

fieis que está a proposta  do programa Direção Espiritual. 

            O discurso do apresentador Pe. Fábio de Melo permeia essa 

subjetividade que é ao mesmo tempo reflexo do mal estar social, buscando 

através de um processo de cura interior um resgate no sentido de preencher e 

                                                 
8
 Conjunto de explicações sociológicas que procura responder questões a cerca do sofrimento humano e 

das injustiças sociais. 
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transformar esse vazio como podemos observar no seu discurso ao iniciar um 

dos seus programas. 

 

 Boa noite! É com muita alegria que começamos mais um 
programa Direção Espiritual. Hoje recordando dessa 
lógica dos contrários. Você já parou para pensar que na 
vida não dá nenhuma trabalho olhar para a aparência das 
coisas, não requer muito esforço de nós. Olhar para o 
aspecto exterior é muito fácil, emitir algum comentário 
sobre aquilo que agente viu, sobre aquilo que os nossos 
olhos esbarraram, são as superfícies da vida, é essa 
parte mais fácil de ser enxergada, é essa parte externa 
que nós encontramos com muita facilidade. Agora se 
você começa a pensar que a realidade é isso, muito mais 
do que os seus olhos podem lhe revelar, você começa a 
entrar no mistério das coisas. Para quem gosta de 
filosofia e sabe um pouquinho sobre filosofia, esta é a 
regra dos filósofos. É ultrapassar o limite das aparências, 
naquilo que na filosofia nós chamamos de senso comum. 
Daquilo que é o dado natural, daquilo que nós podemos 
saber sem muito esforço, mas a filosofia nos ensina e a 
sabedoria nos encaminha para isso, que todas as vezes 
que nós ultrapassamos a superfície da realidade, nós 
somos presenteados com o pensamento de 
profundidade. Com aquele conhecimento que vai além do 
que os nossos olhos podem enxergar [...] (Pe. Fábio de 
Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção Nova, 
exibido em 06/03/2008) 

 

                       Ele convida o telespectador a sair do vazio existencial e propõe 

que se consiga penetrar mais além, ou seja convida-o a lançar um olhar para si 

mesmo e se perceber além de sua auto-imagem que é reflexo de uma 

sociedade, é uma proposta de resgate de si mesmo, de sua essência. E é isso 

que um processo terapêutico procura fazer. 

[...] Jesus o tempo todo quebrava a regra dos 
preconceitos por uma razão muito simples, Jesus não 
sabia enxergar a margem, Ele ia sempre além, por isso 
ele era capaz de convencer as pessoas de entrarem 
numa dinâmica de crescimento, de superação de limites, 
justamente por causa da sua capacidade de olhar com 
profundidade. Olhava para o pescador e encontrava no 
pescador o chefe da sua igreja, olhava para aquela 
pecadora pega em público e enxergava a grande mulher 
que ela podia se tornar, porque se Jesus parasse apenas 
na aparência das pessoas que ele encontrou ao longo da 
sua vida, não teria acontecido muita coisa. O seu dom de 
enxergar com profundidade [...](Pe. Fábio de Melo, 
programa Direção Espiritual, TV Canção Nova,  exibido 
em 06/03/2008) 
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                        Esse olhar com profundidade é sair da superficialidade de nós 

mesmos e dos outros e permear na subjetividade mais profunda. Ele penetra 

na emoção e leva o telespectador a uma reflexão(Bauer, 2002, p.302). 

                       Reflexão essa que provoca o olhar para si numa perspectiva de 

se questionar, de sair dos limites das crenças que nos foram impostas por trás 

das limitações que acreditamos não podermos superar. Um discurso que 

convida a despertar no outro enxergar com profundidade o potencial de cada 

pessoa no sentido de uma transformação e a busca do seu crescimento 

pessoal. 

 

                        Para aprofundarmos mais sobre esse programa Direção 

Espiritual, que é fruto da Canção Nova, faz-se necessário entender um pouco 

mais sobre sua fonte, que é o movimento da Renovação Carismática Católica, 

que se define como “um movimento pentecostal9 dentro da própria Igreja 

Católica” (RANAGHAN& RANAGHAN,CNBB,1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  O termo pentecostal vem de pentecostes, uma das festas Judaicas. O livro dos Atos dos apóstolos, cap. 

2 descreve como os discípulos de Jesus Cristo, reunidos em Jerusalém foram batizados pelo Espírito 

santo, durante o batismo os discípulos começaram a falar em novas línguas, ou línguas estranhas.   
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Capítulo 3 

A EXPRESSÃO DO PENTECOSTÁLISMO CATÓLICO: A RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA 

 
 
3.1 PENTECOSTALISMO E NEOPENTECOSTALISMO 
 

 

                         O Pentecostalismo surgiu no início do século XX nos Estados 

Unidos na esteira dos revivais, reavivamentos religiosos que atingiram grande 

parte das igrejas do protestantismo histórico no final do século XIX, e difere 

deste pela ênfase na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. A 

gênese do movimento pentecostal é geralmente identificada como sendo na 

passagem do ano de 1900 para 1901, durante uma reunião de oração dirigida 

por um pastor chamado Charles Parham, fundador do Colégio Bíblico Betel na 

cidade de Topeka, Kansas. Ele ,com seus alunos, após estudos e interpretação 

de certos trechos da Bíblia, chegaram à conclusão que o batismo do Espírito 

Santo era uma outra coisa diferente do ensinado comumente nas igrejas e que 

sua evidência, ainda de acordo com a Bíblia, era a glossolalia10, e durante essa 

reunião uma das alunas teve essa experiência, o que passou a ser considerado 

o nascimento do petencostalismo. Os pentecostais acreditam que os eventos 

narrados na Bíblia, em particular os relativos a Jesus, tais como curas, 

milagres, exorcismo e outros, são para serem realizados hoje por seus 

seguidores (SIEPIERSKI, 2001) 

                       O movimento pentecostal experimenta um grande ímpeto 

expansionista e chega a um grande número de países, inclusive o Brasil. Aqui, 

como em outros lugares, o pentecostalismo mostrará um vigor raramente 

encontrado em outras religiões. 

                        O que tinha sido pensado inicialmente apenas como um 

movimento de avivamento no interior das igrejas existentes logo se transformou 

em uma nova denominação. Sua mensagem era centrada na cura divina e 

atraia um grande público que não se interessava tanto na especulação 

teológica, mas numa experiência de vida no Espírito Santo que lhes fosse real, 
                                                 
10

 Para os pentecostais, a glossolalia, ou dom de línguas, pode se manifestar através de línguas 

estrangeiras, ou línguas estranhas cujos sons são indefinidos (JURKEVIES, 2002). 
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uma experiência de presença de Deus em sua vida e no mundo ao qual 

pertence. Mundo este marcado pelo consumismo e materialismo. É uma busca 

de refugio na espiritualidade com ênfase numa interioridade profunda. A 

religião aparece destinada a preencher os vazios, acalmar os temores, reforçar 

as crenças e consolidar as ligações com grupos cuja coesão se tornou mais 

firme.  

                        Esse intenso movimento entre 1950 e 1960 fez com que o 

campo protestante acentuasse ainda mais sua profunda variedade institucional, 

organizacional e litúrgica. No entanto, as transformações estavam longe de 

terminar. Se naquela ocasião as Igrejas históricas que se pentecostalizaram 

foram expulsas de suas denominações, hoje tem sido muito diferente com as 

igrejas que se (neo) pentecostalizam. Muitas das Igrejas renovadas e 

pentecostais aderiram às novas ênfases, ou seja, teologia da prosperidade e 

guerra espiritual. As igrejas neopentecostais não se diferem só na forma de 

organização eclesiástica propriamente dita. Uma diferença marcante em 

relação às outras igrejas evangélicas é a sua forma de organização 

empresarial e o uso intensivo dos meios de comunicação, notadamente os 

eletrônicos. O crescimento dessas novas igrejas é espantoso e a disputa pelos 

fieis é caracterizada por uma ação proselitista agressiva, provocando forte 

reação de outras religiões, principalmente da Igreja Católica que tenta resgatar 

seus fieis com o Movimento da Renovação Carismática Católica, denominação 

hoje corrente para designar o pentecostalismo no âmbito católico. 

 

 
3.2. RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 
 

 

                        No ano de 1966, na Universidade de Duquesne (EUA), vários 

professores, estudantes, religiosas e sacerdotes católicos, reuniam-se 

freqüentemente para momentos de oração fervorosa. Durante uma dessas 

reuniões surgiu uma pergunta: “Como é possível que estejamos tão longe da 

experiência da realidade do Espírito Santo? Por que não vemos mais os sinais 

do poder do Senhor”? Foi quando lhes caiu nas mãos o livro A Cruz e o Punhal 

de autoria de David Wilkerson, em que o autor fala de seu apostolado entre 
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drogados e marginais em Nova York e conta como o Espírito Santo operou 

conversão e curas no meio daqueles jovens. 

                        Conscientes de que a força dos cristãos primitivos estava na 

vivência do Espírito Santo no Pentecostes, aplicaram-se a ler e meditar os atos 

dos Apóstolos, pedindo a efusão do Espírito Santo. Reuniam-se para louvar o 

Senhor e os dons do Espírito Santo começaram a se manifestar, transformando 

suas vidas. 

                        As reuniões foram se sucedendo e, de 17 a 19 de janeiro de 

1967, um grupo de 30 pessoas realizou um retiro de fim-de-semana, o “retiro 

de Duquesne” quando suas orações foram atendidas através das 

manifestações interior de cada um. “Eu não creio no Pentecostes, eu o vi”, 

disse um dos seus participantes. 

                        Em pouco tempo o movimento da Renovação Carismática 

Católica propaga-se em outras universidades americanas, no País inteiro, 

transpõe oceanos e alastra-se em quase todas as nações do mundo. A 

Renovação carismática Católica é a “Igreja dos primeiros tempos do 

Cristianismo, quando era constante o uso dos carismas do Espírito Santo” 

(Savioli, 2000, p.105). 

                        A Renovação Carismática Católica é a grande responsável pelo 

ressurgimento da Igreja Católica nos dias atuais. Ela tem proporcionado 

através da oração e encontros incentivar o surgimento de comunidades de vida 

voltadas para o louvor. Esses grupos são marcados por sentimentos positivos 

que alcançam uma unanimidade e coesão no grupo.  

                        Tendo como célula os grupos de oração, a Renovação 

Carismática Católica segue uma espiritualidade própria, tendo como base a 

experiência de Deus através do batismo no Espírito Santo e no uso dos 

carismas em prol do benefício de todos. Seu objetivo principal é atrair e 

resgatar os católicos não praticantes, mostrar a eles a dimensão que é a Igreja 

Católica, tendo como meta preparar uma renovação dentro da Igreja, tanto 

para os fiéis quanto para o clero, propondo mudar a forma de viver o 

catolicismo. É tida como porta de entrada para uma religiosidade mais 

profunda, em que o importante é o sopro de Deus, que desperta algo novo e dá 

um novo sabor às coisas divinas. É a Igreja Católica em renovação (MIRANDA, 

1999, p.52).  
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                       A Igreja Católica cria assim espaço para o desenvolvimento de 

um movimento dentro da própria Igreja mantendo um elo e não permitindo 

rupturas e lançando uma proposta de reavivamento na Igreja. 

                       A organização no Brasil se deu de forma simultânea à 

organização do movimento internacional. Em 1973 ocorre o primeiro congresso 

no Brasil em Itaici, enquanto ocorria a primeira conferência na Itália em 

Grottaferrata (Boff, 2000). 

                       Em 1975, em Roma, ocorreu o “Primeiro Congresso 

Internacional” com a presença de dez mil participantes. 

                       Segundo Carranza (2000), em três décadas o movimento da 

Renovação Carismática Católica estava presente em 90% das dioceses 

brasileiras com representatividade em 140 países com uma estimativa de 40 

milhões de adeptos, dos quais 30% na América Latina. 

                       Considerando o pentecostalismo Católico em contrapartida a 

identificação dos pentecostais evangélicos, os carismáticos buscam reforçar 

sua catolicidade valorizando elementos tradicionais do catolicismo, além de 

enfatizar as práticas sacramentais e a adesão incondicional ao Papa. 

                       Segundo Prandi (1997) a Renovação Carismática Católica 

incorporou recursos religiosos como o louvor, a libertação, os milagres, o 

êxtase coletivo através dos discursos, proporcionando conforto e tranqüilidade 

para os desgastes da vida.  

                       O espaço sagrado que se apresenta no templo abre os sacrários 

internos de cada ser à medida que vai se vivenciando os ritos, os símbolos e a 

liturgia vai se enraizando no processo inconsciente de cada um, 

proporcionando o sentir , não só o compreender invocando o completo 

desenvolvimento dos recursos internos, fisiológicos e psicológicos do ser 

humano, mas proporcionando um despertar de seu potencial interno e seu 

religar com o divino (Leloup, 2001). 

                       Ainda como objetivos da Renovação Carismática Católica recria-

se uma atmosfera que reviva as primeiras comunidades cristãs, na qual o 

Espírito Santo se traduz em vida, força e orientação. Redescobrir o Cristo vivo 

é viver em intimidade com Deus sob a orientação do Espírito Santo. Segundo 

Savioli (2000, p.109), “os dons do Espírito santo são hábitos ou disposições 



55 

 

sobrenaturais que nos conduzem a pensar, julgar e agir em todas as 

circunstâncias”.       

                        Entre os dons do Espírito Santo, temos o dom da Ciência, o 

dom do Conselho, o dom do Entendimento, o dom da Sabedoria, o dom da 

Piedade, o dom da Fortaleza, o dom do Temor de Deus, o dom das  Línguas11 

e o dom da Cura.  

                       O dom da Cura é um dos dons do “Espírito Santo” deixado por 

Jesus Cristo para legitimar sua constante presença entre seu povo. Dentro de 

um grupo de orações da Renovação Carismática Católica essas interseções de 

curas se dão pela imposição das mãos dos participantes do grupo sobre “o 

doente”, que logo após o momento de oração se dizem curados dependendo 

do que tenham sentido e a isso se chama dar testemunho”; uma outra forma é 

quando um dos participantes, que possuidor do dom da profecia, diz ter sabido 

ou visto que determinada pessoa estava sendo curada. Também pode 

acontecer da cura se dar aos poucos, por etapas, depois de muitas sessões de 

cura. Alguns serviços são específicos relativos à sua espiritualidade, como a 

cura e a libertação, o aconselhamento e a profecia. 

                        Toda religião tem intrinsecamente um sentido de salvação, e é 

nessa perspectiva de salvação que está implícita a cura, ou de restauração do 

ser humano na sua dimensão biopsicosocioespiritual.  Em várias passagens 

bíblicas Jesus dá ênfase ao perdão, mostrando que ele está intimamente 

designado à verdadeira cura. O processo de cura engloba o homem todo, no 

seu corpo, na sua alma, e na sua vida espiritual. Ao tratar dos sentimentos de 

culpa, de perdão, o fiel estabelece um processo de cura interior. Diante dessa 

perspectiva de perceber a relação entre cura e salvação, faz-se necessário 

então uma breve reflexão sobre o resgate da função terapêutica religiosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11

  O dom de Orar em Línguas (glossolalia), se constitui de uma oração em linguagem não vernacular que 

provem do Espírito Santo(JURKEVIES, 2002). 
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Capítulo 4 
 
 
A FUNÇÃO TERAPÊUTICA RELIGIOSA ATRAVÉS DAS PRÁTICAS DE 
CURA 

 

           As práticas de cura da antiguidade tinham sua base de referência 

na religião. Isso leva a perceber que a questão da saúde sempre esteve de 

alguma forma  intrinsecamente ligada ao sagrado. Ao longo dos tempos, a cura 

foi praticada por curandeiros populares guiados pela sabedoria tradicional. As 

cerimônias de cura envolviam usualmente uma intensa relação entre o 

curandeiro e o paciente e eram freqüentemente interpretadas em termos de 

forças sobrenaturais canalizadas através do divino (ACHTERBERG, 1996). 

           A relação entre saúde e religião passou a sofrer uma ruptura com 

a revolução cartesiana. Antes de Descartes e do desenvolvimento da medicina, 

os terapeutas se voltavam para a interação do corpo e da alma, tratando os 

seus pacientes levando em conta seus aspectos sociais e espirituais, 

considerando todo um contexto esotérico, mágico e religioso. 

            Em contraste com a concepção mecanicista cartesiana, a visão 

de mundo que está surgindo a partir da física moderna, também denominada 

sistêmica, encara a saúde como um fenômeno multidimensional, que envolve 

aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais, todos interdependentes 

(CAPRA, 1982, p. 260). 

            Essa nova perspectiva lança um resgate da relação entre a 

religião e a medicina, ponto este que até então configura o “mau 

relacionamento entre ciência da natureza e ciências do espírito” (TERRIN, 

1998, p.198). 

            Considerar a relação entre religião e medicina é perceber a 

saúde num contexto de unidade entre o corpo, a mente, o espírito e o 

ambiente. Visão esta proposta pela religião desde a antiguidade, quando a 

saúde tinha o sentido de salvação.  

Saúde e salvação são termos co-originários, ou 
melhor, nasceram de um mesmo conceito e 
partilharam por muito tempo à mesma sorte e um 
mesmo significado geral, que acabou cindindo-se bem 
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mais tarde. Trata-se do significado sânscrito de 
svastha (= bem-estar, plenitude), que depois assumiu 
a forma do nórdico heill e, mais recentemente, heil, 
whole, hall nas línguas anglo-saxônicas, que indicam 
“integridade” e “plenitude” (TERRIN, 1998, p.154). 

            A definição de saúde vai muito além do que significar apenas 

ausência de doença. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 

a definição de saúde reconhece que manter-se saudável se deve a uma 

completa interação entre o bem estar físico, psicológico, social e espiritual. 

Nesta definição se legitima o aspecto espiritual como essencial para a 

manutenção da saúde. 

            Faz-se necessário observar os aspectos psicológicos do 

adoecer, que devem ser minuciosamente analisados. Observar a relação entre 

a patologia e os aspectos psicológicos da doença é um passo importante em 

relação ao restabelecimento da saúde. Conforme Terrin, 

Em qualquer doença está em questão o homem 
enquanto tal e nela se esconde variáveis psicológicas, 
sociológicas e espirituais, ligadas ao sentido subjetivo de 
viver num determinado ambiente e num particular 
contexto social e com determinados problemas pessoais. 
(1998, p.202) 

 

            A própria visão da psicologia, a partir do final da década de 60, 

começou a dar ênfase à percepção dos aspectos espirituais do homem. A 

psicologia Transpessoal, considerada a 4ª força na psicologia, percebe o 

homem nos aspectos biopsicosocioespiritual interligados em uma rede social e 

cósmica, considerando e estudando as experiências espirituais, buscando 

analisar as conexões dessas experiências com os aspectos psicológicos do ser 

humano. Tem como objetivo estudar os estados alterados de consciência e dar 

ênfase ao restabelecimento da relação do homem com o Divino. 

Sem demasiado esforço, a religião contribui 
indubitavelmente muito para a saúde mental, ao oferecer 
ao homem a segurança, o sentimento de estar ancorado 
no Absoluto. E estranhamente algo de comparável 
acontece em qualquer genuíno processo de psicoterapia. 
Pois embora o psicoterapêuta, como tal, não tente nem 
deva influir na vida religiosa de seu paciente, um dos 
subprodutos de um bom tratamento psicoterapêutico é o 
restabelecimento no homem de um vínculo com a 
divindade (NEEDLEMAN, 1982, p.149). 
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           Observar o homem como um ser biopsicosocioespiritual vai além 

da visão da psicossomática que surgiu no século passado, quando Heinroth 

criou a expressão em 1918. Contudo, o movimento foi consolidado em meados 

deste século com Alexander e a Escola de Chicago. O modelo psicossomático 

leva em consideração apenas a interação corpo e mente não dando ênfase aos 

aspectos sociais e espirituais (MELLO, 1992). 

            Para que a visão científica se consolidasse em sua autoridade 

máxima, era necessário renegar a visão religiosa. O aspecto religioso da cura 

foi renegligenciado mesmo que em muitos casos considerados incuráveis pela 

medicina tenham ocorrido curas reconhecidas como milagre. Para Siegel 

(2006) “Todas as curas são científicas, embora a ciência ainda não seja capaz 

de explicar exatamente como ocorrem os inesperados milagres”. 

            Milagres esses que deixam sem respostas a concepção analítica 

e médica, que não leva em conta os aspectos étnicos, culturais, sociais e 

simbólicos. 

                        Terrin (1998, p.209) aponta que “para poder perceber melhor as 

diferenças entre as duas concepções, uma analítica e médica e a outra social e 

simbólica, os antropólogos médicos introduziram a distinção entre disease e 

ilness”. Disease não leva em consideração a cultura, mas sim é uma 

representação do modelo médico, no qual as doenças são classificadas em 

suas categorias fixamente preestabelecidas, enquanto “illness” considera as 

experiências culturais e a percepção do paciente.  

            Essas diferenças de percepção acabam se remetendo à 

diferença de conceitos da doença pelas antigas e novas religiões. Esses 

diferentes conceitos, Terrin propõe agrupar em quatro tipologias em relação à 

compreensão que as antigas e novas religiões têm da saúde e da doença 

(TERRIN, 1998, p.210). 

             A primeira concepção é a concepção sistêmica da saúde que 

converge para o conceito de energia. A via do Nirmãnakãya Tibetano. Refere-

se ao mundo das religiões antigas e modernas, como a medicina chinesa, a 
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tibetana, a ayurvédica12 e a corrente da Nova Era. Esse conceito leva em 

consideração os princípios da relação macrocosmo-microcosmo e a 

interdependência entre o corpo e a mente. A saúde é percebida como uma 

resultante de um equilíbrio da energia do corpo e a influência do ambiente. A 

doença é fonte de desarmonia e desequilíbrio entre o corpo e a natureza, entre 

as forças energéticas internas e o ambiente externo. 

            A segunda se refere à concepção mental que deriva do poder 

incontrolável da mente, o Sambhoga Kãya. Essa concepção enfatiza que a 

mente tem o poder sobre a saúde e a cura. A religião através do discurso e de 

seus rituais tem poder de proporcionar ao doente uma maior confiança e fé na 

sua cura. A crença tem o poder de influenciar no estado mental e 

conseqüentemente no estado de saúde do doente. Isso indica também que o 

estado mental implica na manifestação da doença. Antes da doença se 

manifestar no corpo físico ela se configura mentalmente. 

            A terceira concepção é uma concepção anímica da saúde. O 

Dharma kãya. A vida Dármica da visão Tibetana, na qual as respostas estão 

ligadas a distúrbios psíquicos e a possessões, cuja cura só é possível por meio 

de exorcismos, mantras13 ou hipnose. A esses tipos de técnicas é dado o nome 

de Healing que se refere à cura mediúnica e à cura pelo exorcismo (TERRIN, 

1998, p. 223).  

            A quarta concepção é uma concepção totalmente espiritual da 

doença e da saúde. A fé plena ou a conquista da Budidade como Sanatio 

Segura. Faz ênfase a alguns movimentos religiosos como Chistian Sciense 

(ciência cristã), as Healing Churches (Igrejas de cura) da África ocidental e a 

Cientologia14. Para Chistian Sciense, o mal, o mundo, a morte, as doenças não 

                                                 
12 A medicina Ayurvédica, existe há mais de 5.000 anos, afirma que a saúde humana é o 
resultado de seu equilíbrio com a natureza e consigo mesmo (entre corpo, mente e espírito). 
Tem origem na índia e seu nome vem do sânscrito, significando “Ciência da vida” (AZEVEDO, 
2005, 232).  
13 O Mantra é uma combinação de sons pronunciados em voz alta, ou mentalmente, usados 
para se atingir específicos estados alterados de consciência. Tem sido observado que essa 
técnica meditativa pode induzir as extraordinárias mudanças cognitivas (geralmente estados 
alterados de consciência) e mudanças na tonicidade muscular (relaxamento físico).  
 
14

 A Cientologia é um sistema de crenças fundado em 1952. A Cientologia assegura que a 
sobrevivência do homem depende de si mesmo, de outras pessoas e da sua interação com a 
comunidade cósmica. 
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são reais. A única verdadeira realidade é a realidade espiritual, é Deus. Para as 

Healing Churches, a oração e os ritos têm a função da cura. Existe todo um rito 

de transformação, expurgação e purificação. São voltados para o carisma da 

cura pela invocação do Espírito Santo. Por fim, a Cientologia, que tem sua 

combinação no modelo da ciência cristã com a “saúde da mente”, faz um 

agrupamento dos três princípios fundamentais: psique, mente e espírito. 

(TERRIN, 1998, p.227).  

            Ao observar os movimentos religiosos, percebe-se que as 

concepções de saúde vão do realismo médico clássico, passando por uma 

visão sistêmica e por fim atinge uma visão idealística e transcendental.  

            Todos esses rituais religiosos, de cura têm sua base na prática 

milenar do xamanismo, o mais antigo e o mais difundido método de cura. O 

xamanismo é uma filosofia de vida que visa o reencontro do homem com os 

ensinamentos e fluxo da natureza e consigo mesmo. É um conjunto de 

ensinamentos milenares que através da tradição de tribos indígenas foram 

sendo passadas até os dias de hoje.  

            Segundo Eliade (1998), a palavra xamã significa “homem 

inspirado pelos espíritos”. O conceito popular de xamanismo está relacionado à 

prática de tipos de cura não relacionados à medicina clássica, sendo revisto 

hoje pela visão holística de saúde. 

            É interessante se fazer uma reflexão em relação à postura da 

medicina clássica positivista em rever os seus conceitos, os quais são 

verdades absolutas e incontestáveis, negando firmemente os aspectos do 

espiritual e do sagrado em relação à cura e à saúde.  

           Em contraponto, a religião renegou por um tempo o aspecto da 

cura e agora vem tentando resgatar o seu espaço através dos rituais de cura e 

libertação. Cabe a religião resgatar o seu espaço relacionado à prática da cura. 

Espaço que antes era concedido a ela e que aos poucos foi se perdendo, 

cabendo a religião o aconselhamento e as promessas de salvação não mais no 

sentido de saúde e plenitude, mas no sentido de salvação da alma e a 

promessa do paraíso.  
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           Wilber (1995) adverte que um dos grandes problemas para uma 

visão integral do humano são os rebatimentos e simplificações que se fazem 

nas relações entre ciência e espiritualidade. Antes de ter um sentido mágico ou 

místico é atual e científico reencontrar na base original da ciência médica um 

cuidar físico, emocional, mental, social e espiritual, bem como é imprescindível 

resgatar na religião a prática da cura. 

            Em todos os tempos e nas mais variadas culturas os rituais de 

cura nas diversas religiões é uma prática constante, podendo afirmar que há 

uma necessidade do homem em buscar através do divino a cura para seus 

males do corpo e da alma.  

            Os movimentos religiosos como a Renovação Carismática 

Católica, através dos rituais de cura e libertação, oferecem hoje um apoio 

social, psicológico e emocional aqueles que chegam para os cultos e 

celebrações. O individuo encontra não só uma celebração, um culto, mas sim 

um apoio incondicional para aquele sofrimento que o assola. Nesse momento 

de acolhimento, ele passa a sentir-se protegido, mais seguro. Alguém está ali 

pronto para lhe escutar, para aconselhar como se libertar do mal, para ajudá-lo 

a curar-se dos males do corpo e do espírito.  Há um trabalho de resgate da 

auto-estima desse ser que se sente muitas vezes desvalorizado, desolado e 

sem esperanças, sendo fundamental para que ele possa sentir-se seguro e 

possa se restabelecer psicologicamente. 

            Nos rituais de cura e libertação, os fieis aprendem a identificar 

melhor suas aflições, a perceber mais suas desordens, conseguem ativar um 

processo de reorganização interna e assim ter uma melhor elaboração de seus 

sofrimentos, de suas angústias e incertezas, promovendo um melhor 

redirecionamento de sua vida e de seus objetivos. 

           Durante os ritos, a atividade inconsciente do homem moderno 

não cessa de lhe apresentar inúmeros símbolos e cada um tem uma 

mensagem a transmitir, uma missão a desempenhar, tendo em vista assegurar 

o equilíbrio da psique. Para Eliade (1992), a igreja, o templo trazem a idéia de 

santidade. A porta da igreja é um rito de passagem, é no interior do recinto 

sagrado que o mundo profano é transcendido, tornando possível a 

comunicação com os deuses. 
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            Através dos espaços sagrados as pessoas são atraídas pelas 

promessas e possibilidades de cura e libertação das doenças do corpo e da 

alma, e acabam buscando na religião a solução exemplar de toda crise 

existencial. A solução religiosa não só pode resolver a crise, mas ao mesmo 

tempo torna a existência aberta a valores que já não são tão contingentes nem 

particulares, permitindo assim ao homem ultrapassar as situações pessoais e 

no fim das contas, alcançar o mundo espiritual. Na raiz de cada religião está à 

experiência do mistério, a experiência de Deus. A partir dessa experiência vem 

a fé.  

A fé só tem sentido e é verdadeira quando significa 
resposta a experiência de Deus, feita pessoal e 
comunitariamente. Fé é então a expressão de um 
encontro com Deus que envolve a totalidade da 
existência, o sentimento, o coração, a inteligência, à 
vontade. Os lugares e os tempos deste encontro 
transformam-se em sacramento (BOFF, 1994, p.18). 

            A fé religiosa é o alimento que dá à vida a esperança de dias 

melhores e ajuda a enfrentar as experiências mais dramáticas do cotidiano, 

possibilitando um melhor ajustamento à estrutura modernizante do capitalismo. 

            Assim a religião dá sentido à doença, à cura e à saúde. Nesse 

contexto, percebe-se a necessidade de relacionar as práticas religiosas com a 

saúde como alternativa e forma de enfrentamento dos problemas.  

           Pode-se perceber hoje a influência que as práticas religiosas 

exercem sobre um número significativo de pessoas ao observar os rituais de 

cura e libertação nas diversas religiões. Seja nos cultos Evangélicos, na 

Renovação Carismática Católica ou nos Centros Espíritas, as pessoas estão 

procurando resgatar o sagrado nas manifestações e rituais das práticas 

religiosas contemporânea. 

           O sagrado é inerente ao homem, em sua essência ele busca o 

religar com Deus, esse religar é o sentir-se salvo, pleno e saudável. Não cabe 

mais a religião cuidar apenas da salvação da alma e deixar para a medicina a 

salvação do corpo. Se o homem é um ser biopsicosocioespiritual, é 

imprescindível que a religião resgate o seu lado terapêutico através dos rituais 

de cura, contribuindo significativamente para o restabelecimento da saúde 

física, psicológica e espiritual do ser humano.  Entre os rituais de cura 



63 

 

desenvolvidos pela Renovação Carismática Católica, o trabalho de cura interior 

é um dos mais procurados pelos fiéis da igreja e é esse processo de cura 

interior que será um dos focos de interesse deste trabalho. 

 
 

  
4.1.  CURA INTERIOR, UMA CURA BIOPSICOSOCIOESPIRITUAL 
                      

                              Para a Igreja Católica, a cura interior vai se processando na 

medida em que Jesus vai libertando o individuo de tudo o que o impede de 

servir a Deus e ao próximo. É uma libertação dos ressentimentos, dos traumas 

que nos impede de amar e ter confiança em Deus. É um processo contínuo e 

progressivo que vai se estabelecendo aos poucos, no qual o esforço pessoal 

de cada um é muito importante para não voltar à escravidão do pecado.  

                            Em algumas passagens bíblicas pode-se perceber que a cura 

ocorre pelo amor de Jesus que circunda aquela pessoa. Então, toda oração de 

cura tem que ser feita em uma atmosfera de amor segundo os carismáticos. 

Para os carismáticos o fenômeno da cura interior tem um objetivo duplo. O 

primeiro é o espiritual, é acionar o poder de cura de Jesus ao nosso passado.  

Reconciliar-se com o passado é reconquistar uma paz interior e para isso se 

faz necessário curar feridas antigas e velhos traumatismos afetivos por tanto 

tempo confinados aos profundos baús do inconsciente. O segundo é o 

psicológico, é proporcionar a libertação dos traumas emocionais e psicológicos 

que a nossa experiência passada possa estar aprisionando. Os estudiosos da 

cura interior afirmam que os bloqueios emocionais e os padrões negativos de 

comportamento nos impedem de atingir uma vida plena (PEREIRA; 2006 p.7). 

                     Não adianta buscar a cura física sem investigar os aspectos  

psicológicos que estão por trás do sintoma.  A maioria das depressões na 

verdade não passam de dores psíquicas, manifestadas através da angústia, do 

desânimo, da insônia ou sonolência, cansaço contínuo, apatia, medo, 

ansiedade e insegurança. O egoísmo disfarçado nas relações sociais faz com 

que cada um só se preocupe consigo e entre numa competição desenfreada 
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vendo o outro como adversário e não um aliado. Cada individuo entra em seu 

mundo se mantendo em seus medos e inseguranças, muitas vezes em seu 

negativismo, fruto da visão do passado que remói em suas lembranças. 

                       A cura interior se refere a um processo de retorno ao ponto 

traumático que contribuiu para a formação de experiências condensadas que 

bloqueiam o crescimento psicológico do indivíduo, muitas vezes 

proporcionando-lhe uma auto-imagem negativa de si.  

                    Uma das coisas mais importantes no percurso da cura interior é ter 

o cuidado de ao abrir as feridas não deixá-las abertas, ou seja, ao entrar em 

contato com essas feridas fazer o processo de reelaboração. Não se pode 

acionar conteúdos dolorosos e não fazer um processo de reelaboração positiva 

em relação aquele conteúdo que foi mobilizado. 

                        A psicologia Transpessoal se refere a esse processo como 

acionar a COEX (experiências condensadas). Temos várias experiências 

condensadas em nossa vida, cada experiência é como se fosse uma linha em 

que colocamos nela várias contas. Cada linha está relacionada a todas as 

experiências de um mesmo tema. As contas se referem a uma emoção, 

sentimentos ou vivências relacionadas ao tema da linha.  Uma vez aberta uma 

dessas contas, todas as outras são acionadas (GROF, 1987). 

            A psicologia Transpessoal tem como escopo o estudo do 

sagrado que habita no homem e como essa relação com sua sacralidade pode 

ser uma ferramenta para a superação de entraves às suas metas e objetivos 

de vida. Ao trabalhar no ambiente terapêutico, a partir de simbolismo, Assagioli 

(1993), recorre aos elementos dispersos no seio de várias culturas através do 

tempo (músicas evocativas, elementos da natureza, símbolos sagrados etc.).  

            Nesse sentido esta corrente da psicologia considerada a 4° 

força, aponta para a existência de “tecnologias do sagrado” (Bertolucci, 1991; 

Grof, 1987), ou seja, o uso de elementos das tradições espirituais de vários 

povos, objetivando o desenvolvimento do potencial da pessoa para o 

enfrentamento das contingências e adversidades que permeiam seu entorno. 
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            A presença do terapeuta, desde que investido de um mapa 

conceitual, ou cartografia do psiquismo, e de uma estratégia de intervenção 

técnica, é praticamente operador de uma mudança no campo cognitivo e 

emocional do sujeito que o procura (Walsh, 1991). O terapeuta confia que 

existe uma sabedoria interna no sujeito, que é ele o detentor da verdade sobre 

si e não o terapeuta. É assim que na psicoterapia Transpessoal o sujeito em 

terapia assume a responsabilização sobre o seu próprio processo terapêutico. 

             Tudo isso, no entanto, remonta a um quadro histórico de 

tradições que se assenta em práticas de vários povos e a “eficácia” dos 

sistemas de cura de cada época. Nos ensaios de Lévi-Strauss "O feiticeiro e 

sua magia" e "A eficácia simbólica", ambos do ano de 1949, não era nos 

cânticos ou poções do xamã que se devia procurar pela eficácia de seu ofício, 

mas antes no consenso, na eficácia simbólica do consenso. Porta de entrada 

para estruturas mais profundas, o feiticeiro dispunha dos desejos universais da 

cura, apesar de suas manifestações e conteúdos particulares. O médico ouve 

o mito e o traduz em uma história que é sua; o xamã carrega o mito e o doente 

o opera. Ele afirma que a magia opera mediante a crença do feiticeiro em sua 

magia, na crença do sujeito no poder do feiticeiro e da confiança da opinião 

pública.  Através de elementos de música e percussão, do uso de ervas e 

bebidas alucinógenas, de ritualísticas específicas e trabalhos de purificação os 

mais diversos, o feiticeiro procura aproximar o sujeito de sua própria verdade. 

                       Nos dias de hoje uma infinidade de técnicas terapêuticas, 

algumas de gozo de respeitabilidade acadêmica, outras tremendamente 

controversas como xamanismo e terapias de renascimento, parece tentar 

preencher a lacuna deixada pela religiosidade. No entanto, a religião vem 

procurando resgatar o seu espaço através do trabalho de cura interior. 

Observamos a crença dos fiéis nas experiências vivenciadas através dos 

rituais de cura e libertação, a crença nos consagrados que ali são 

“instrumentos” de Deus trazendo uma mensagem de cura, uma “revelação” 

para suas vidas, como assim acreditam os fieis. É um sistema terapêutico de 

massa, em que a vivência da experiência e as muitas curas ali manifestadas 

são confirmadas pelos adeptos da religião. 
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                      Através do sistema midiático podemos observar vários cultos, 

missas, grupos de oração e programas religiosos com a finalidade de 

promover o processo de cura interior, entre eles o sistema de TV Canção 

Nova, filiado a comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista – SP. 

Universo que conheceremos no próximo capítulo. Entre os programas 

apresentados pela TV Canção Nova que promove o acesso a esse processo 

de cura interior, daremos ênfase ao programa Direção Espiritual.  
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Capítulo 5 
 
 

COMUNIDADE CANÇÃO NOVA, UMA COMUNIDADE GERADA PARA OS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 
 

 

5.1 COMUNIDADE CANÇÃO NOVA 

 

                     A Comunidade Canção Nova tem como seu fundador o Pe. Jonas 

Abib, nascido na cidade de Elias Fausto, interior do estado de São Paulo. Ao 

nascer, diante da dificuldade do parto, sua mãe o consagrou a Dom Bosco. 

Esse fato não poderia ser um acaso na vida desse homem que anos depois se 

tornou um padre salesiano. 

                        Tudo começou numa fazenda em Areias que foi cedida ao padre 

para a realização de encontros de jovens e experiências de oração no Espírito 

Santo. Na garagem da fazenda surgiu a primeira capela, cujo sacrário foi feito 

dentro de uma tora de madeira que ainda existe; hoje este tronco se encontra 

na rádio Canção Nova sob os pés de Nossa Senhora. 

                        Em 1976 sua sede passa a ser na cidade de Queluz. Segundo 

Pe. Jonas, tudo se iniciou e foi crescendo com a “presença de Maria”.  Por isso 

cria-se o nome “Canção Nova Casa de Maria. Desde o início da Canção Nova, 

o Pe. Jonas teve ao seu lado a presença de Luzia Santiago e seu esposo Eto. 

Em Queluz  Pe. Jonas convida vários jovens para viver em comunidade e 

assim ela surgiu inicialmente com 12 pessoas.  

                       Em dois de fevereiro de 1978 dava-se início a comunidade 

Canção Nova, cujo primeiro compromisso era evangelizar. Esse compromisso 

de evangelizar por meio da comunicação começou a acontecer quando Dom 

Antônio apresenta para Pe. Jonas o artigo da Evangeli Nuntiandi 

(Evangelização do mundo contemporâneo, documento publicado pelo papa 

Paulo VI, em oito de dezembro de 1975), o qual começava com o título A 

utilização dos meios de comunicação que dizia que 

 

 “Em nosso século tão marcado pelos, mas media meios 
de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese 
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ou o aprofundamento ulterior da fé não pode deixar de se 
servir destes meios conforme já tivemos ocasião de 
acentuar. Postos ao serviço do Evangelho, tais meios são 
suscetíveis de ampliar, quase até o infinito, o campo para 
poder ser ouvida a Palavra de Deus e fazer com que a 
Boa nova chegue a milhões de pessoas. A igreja se 
sentiria culpável diante de seu Senhor, se ela não 
lançasse mão desses meios potentes que a inteligência 
humana torna cada dia mais aperfeiçoados. É servindo-
se deles que ela ‘apregoa sobre os terraços’ a mensagem 
de que ela é depositária. Neles encontra uma versão 
moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles consegue 
falar às multidões” (EN 45). 

 

                       A canção Nova nasce então para fazer uso dos meios de 

comunicação para que se possa ouvir a palavra de Deus proporcionando a 

milhões de pessoas o recebimento da Boa Nova.  

                        Segundo ABIB (2006), a Canção Nova é nascida da fé, da 

providência e da doação.  Tudo, mas tudo mesmo na Canção Nova, até o 

alimento, no início foram através de doações, assim como a construção das 

casas, os primeiros carros e até mesmo o dinheiro para a compra da rádio foi a 

“Providência Divina”. 

                       Aos poucos, através de doações e da herança que o Pe. Jonas 

recebeu de seus pais, eles adquiriram um terreno em Cachoeira Paulista, local 

onde hoje está implantada toda a enorme estrutura da Comunidade Canção 

Nova. Para Weber(1999,317) 

O desenvolvimento do conteúdo específico dos 
ensinamentos sacerdotais a formação de comunidades 
religiosas constitui, se não o único, ao menos o mais forte 
estímulo. Esta cria a importância específica de se isolar 
de doutrinas estranhas concorrentes e de manter o 
domínio pela propaganda, e com isso, a importância da 
doutrina discriminadora. 
 

                       O objetivo da Canção Nova, segundo Pe. Jonas (2006,43), é o 

encontro pessoal de cada individuo com Jesus para que cada um possa passar 

pela experiência do derramamento do Espírito Santo. A comunidade é um 

ethos de paz, bem estar que transcende a instituição da tradição e mergulha no 

mundo simbólico, associando-se de uma forma permanente, segundo Weber, 

quando se refere à congregação (1999, 310)  
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Ao lado desses acólitos permanentes, que colaboram 
ativamente em sua missão, na maioria das vezes 
também carismaticamente qualificados de alguma forma, 
existe o círculo de adeptos que apóiam com alojamentos, 
dinheiro e serviços, e esperam de sua missão a salvação, 
por  isso, tanto podem unir-se de vez em quando para 
ações ocasionais quanto encontrarem-se associados de 
forma permanente na comunidade de fiéis, a 
congregação. Uma “comunidade” neste sentido religioso. 

. 
5.2 GERADOS PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

                      Uma das principais características da Canção Nova é a de que a 

comunidade foi gerada para os meios de comunicação. No início a editora 

Betânia trabalhava nos eventos como encontros e palestras e fazia a 

duplicação em cassete para depois aos participantes. Em 1979, o Pe. Eduardo 

Dougherty, que acabara de chegar dos EUA, trouxe um duplicador de cassete 

e doou a comunidade, o qual reproduzia a fita em 3 minutos. O primeiro 

gravador também foi uma doação de Dom Cipriano Chagas durante o ofertório 

na missa. Logo em seguida começava o primeiro programa de rádio, o qual 

aconteceu na rádio Mantiqueira na cidade de Cruzeiro, em seguida na rádio 

Cultura de Lorena, na radio Mineira do Sul em Passa-Quatro, MG e na rádio 

Bandeirantes de Cachoeira Paulista, que hoje é a radio Canção Nova. 

                      Mesmo relutante na expansão da Comunidade no sentido de dar 

mais um passo em relação aos meios de comunicação com a possível compra 

de uma rádio, eram vários os sinais para Pe. Jonas de que era a vontade de 

Deus que se avançasse cada vez mais. Entre os sinais, o que mais trouxe a 

confirmação para Pe. Jonas foi um relato de um sonho que o Pe. Sebastião 

havia tido: “Pe Jonas, de madrugada Jesus me acordou e me falou longamente 

de duas coisas: da minha congregação e de uma rádio. Depois Jesus disse  

que a respeito da congregação era comigo: toda a transformação da 

congregação. Quanto à rádio era com o senhor” (ABIB, 2006, p.78). 

                       Com esse sonho e mais outros sinais, Pe Jonas entendeu que 

não bastava ter um programa na rádio, e sim era hora de comprar uma rádio. 

No dia 1º de abril de 1980, a rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista era 

comprada por dois milhões de cruzeiros. Todo esse dinheiro também foi 

conseguido através de doações. A rádio só tinha 250 watts e era um serviço de 
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alto-falante. Para mudar para 1kw foi necessário levantar mais 2 milhões e 600 

mil cruzeiros. A inauguração da rádio aconteceu no dia 25 de maio de 1980 

(ABIB, 2006). 

                      O avanço nos meios de comunicação como forma de evangelizar 

não parou com a compra da rádio. Era preciso avançar mais, não dava para 

voltar, o caminho era a TV. Durante dois anos, Pe. Jonas sentia que o caminho 

era a TV, mas o mesmo se sentia inseguro em dar esse passo que parecia ser 

imenso uma vez que ele não dispunha de recursos para um empreendimento 

de maior porte como um sistema de TV.  

                      Em 1989, ao chegar para celebrar uma de suas missas, Pe. 

Jonas deparou-se com um painel pintado no fundo do palco, no qual foi 

reproduzida uma torre de rádio nos morros da cidade de Cruzeiro e dessa torre 

saía o rosto de Cristo. Naquele instante, diante dessa tela algo ressoou forte 

dentro de Pe. Jonas e sua expressão foi: “Meu Deus, não dá mais para voltar”. 

Naquele momento ele sentiu que aquela torre da tela era uma torre de TV e 

não de rádio e que era mais um sinal que Deus queria, além da rádio um 

sistema televisivo (ABIB, 2006, p.89).  

                        O arsenal televisivo foi começando com câmeras de VHS e aos 

poucos torres e aparelhagens. A TV canção Nova foi inaugurada no dia 08 de 

dezembro de 1989. No início a televisão era transmitida apenas para a região 

de Cachoeira Paulista (ABIB, 2006). Além da TV regional, também havia um 

programa de quinze minutos diários e no domingo de meia hora na rede 

Morada do Sol que era transmitida em São José do Rio Preto e Barretos. Para 

Pe. Jonas até então todos esses programas eram apenas um centro de 

treinamento para aprender a fazer um programa do porte do que ainda estaria 

por vir. 

                        Sempre existiu na Comunidade desde o inicio uma consciência 

de que quanto mais a obra crescia, maior era a necessidade de oração e 

adoração. Quando partiram para a TV, que era algo de maior porte, a 

comunidade decidiu iniciar o primeiro Cerco de Jericó que eram sete dias e 

seis noites de adoração ao santíssimo exposto, rezando-se o rosário 

continuamente. Hoje se rezam dois cercos de Jericó por mês (ABIB, 2006). 

                       Atualmente a TV Canção Nova atinge não só o território nacional 

como também a Europa Ocidental, o Continente Americano, a África do Norte e 
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o Oriente Médio pelo seu sistema de satélite através de 127 operadoras de TV 

a cabo e 396 retransmissoras. Além do sistema de TV e rádio, a Canção Nova 

também opera através do seu portal www.cancaonova.com, o qual tem em 

média 3.000.000 acessos mensais. 

      O campo da mídia se oferece para articular o mercado simbólico dos bens 

religiosos, oferecendo um novo significado por meio da telecomunicação. É 

uma nova forma de evangelizar, uma nova experiência religiosa que pode ser 

vivenciada pela mediação da técnica televisiva. Através da TV as estratégias 

de sugestionabilidade são aplicadas aos telespectadores, aos fieis católicos. A 

celebração sai dos lugares sagrados, dos templos e busca os estádios 

transformados em palcos para oferecer um megaevento. É a mídia 

recuperando o religioso através da TV. 

Segundo Morin(2008, p. 107)  A técnica aparece como o 
momento nesse circuito em que a ciência produz a 
técnica, que produz a indústria, que produz a sociedade 
industrial; circuito em que há, efetivamente, um retorno, e 
cada termo, retroage sobre o precedente, isto é, a 
industria retroage sobre a técnica e a orienta, e a técnica, 
sobre a ciência, orientando-a também. 

 

                      O shopping religioso também é oferecido através da televisão 

com estratégias de vendas dos produtos. No caso da Canção Nova, os 

produtos do DAVI (departamento audiovisual), oferecendo não só a 

mercadoria, mas um estilo de ser um católico autêntico. Toda venda é 

convertida para a manutenção de toda a estrutura da Canção Nova. A TV 

Canção Nova não permite propaganda comercial durante sua programação, 

sendo mantida através da venda de seus produtos e da doação de seus mais 

de 900 mil sócios da emissora e dos ouvintes. 

 
A ação ou pensamento religioso ou “mágico” não pode 
ser apartado, portanto do círculo das ações cotidianas 
ligadas a um fim, uma vez que também seus próprios fins 
são em sua grande maioria de natureza econômica. 
(WEBER,1999, p.279). 

 

                       A Canção Nova configura-se como empresa, na medida em que 

há uma relação de compra e venda do produto religioso.  É um projeto 

empresarial, mas que se justifica também como “projeto de Deus” e “para 

Deus”, uma vez que a proposta é evangelizar, oferecendo aos fiéis a 
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experiência do carisma, proporcionando celebrações animadas, megashows 

através do clima carismático. A “experiência de Deus” é o ápice de tudo. Dessa 

forma é que ela se legitima. 

 

O interesse religioso naquilo que ele tem de pertinente 
para a sociologia, a saber, o interesse que um grupo ou 
uma classe encontra em um tipo determinado de prática 
ou crença religiosa e, sobretudo, na produção, 
reprodução, difusão, e consumo de um tipo determinado 
de bens de salvação (dentre os quais a própria 
mensagem religiosa), é função do reforço que o poder de 
legitimação do arbitrário contido na religião considerada 
pode trazer à força material e simbólica possível de ser 
mobilizada por este grupo ou classe ao legitimar as 
propriedades materiais ou simbólicas associadas a uma 
posição determinada na estrutura social. (BOURDIEU, 
1974, p.48) 

 

                       Os telespectadores e ouvintes, bem como aos que ali se 

encontram, e que chegam das mais diversas partes do país através de 

caravanas, são convidados a participar da comunidade e a sentir o poder 

mágico divino agir sobre cada um deles. A mensagem repassada remete a um 

modelo religioso neodevocional de milagres e curas acompanhado com 

testemunhos dos fiéis. Os testemunhos têm como finalidade produzir um 

impacto, a certeza da cura e da libertação do mal através da experiência de 

Deus. Com isso as pessoas passam por intensos processos de emoção e 

sugestionabilidade, proporcionando um processo pelo qual possa ser 

vivenciados milagres, curas de enfermidades, curas psicológicas, bênçãos e 

consumidos objetos religiosos graças à estratégia da indústria cultural religiosa. 

 

Com a tecnologia, inventamos modos de manipulação 
novos e muito sutis, pelos quais a manipulação exercida 
sobre as coisas implica a subjugação dos homens pelas 
técnicas de manipulação. Assim faze-se máquinas a 
serviço do homem e põe-se  homens a serviço das 
máquinas. E, finalmente, vê-se muito bem como o 
homem é manipulado pela máquina e para ela, que 
manipula as coisas a fim de libertá-lo.(MORIN, 2008, p. 
109) 
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5.3. PROFISSIONAIS DE DEUS 

 

                       Como profissionais de Deus, assim os congregados da Canção 

Nova se definem, eles são chamados a realizar um trabalho contínuo de pré-

evangelização. Não são respostas humanas que eles oferecem para os 

questionamentos, dúvidas, sofrimentos e problemas, mas são respostas de 

Deus. São respostas fundamentadas no Evangelho que são repassadas para 

os problemas e questionamentos humanos. Evangelizar no sentido de 

proporcionar o renascimento do homem novo, a imagem de Jesus é o objetivo 

principal. É uma forma de viver numa comunidade num sentido de integração 

que busca unir o humano ao sagrado, sentir-se integrado num todo maior, com 

uma missão que lhe dá sentido a vida. RORTY (2006, 106) ao citar Dewy, 

expressa à busca dessa experiência como uma forma de integração. 

 

O único livro de Dewy sobre religião é intitulado A 
Common faith. No final desse livro ele diz que podemos 
vivenciar um sentido de integração em uma comunidade 
de causa que agrupa o universo humano como o não-
humano. Esse tipo de panteísmo romântico, no 
pensamento de Dewey, é a única expressão de um 
sentido de dependência que precisamos – reconhecer 
que somos parte de um todo maior. 

 
 

                      Um dos pontos fundamentais para que ocorra esse renascimento 

é favorecer o processo de cura e libertação do homem que está ainda fixado 

nos seus medos e bloqueios. É um processo de libertação que vai sendo 

instalado, transformado. É o processo de cura interior que vai permitindo o 

renascimento desse novo homem. Para que o processo de cura-salvação 

ocorra são necessárias a criatura que renasce e os parteiros que ajudam no 

renascimento. 

A influência de uma religião sobre a condução da vida e 
especialmente as condições prévias do renascimento 
variam muito, dependendo do caminho de salvação e – o 
que se encontra numa conexão muito íntima com este – 
da qualidade psíquica da salvação que se pretende 
alcançar. (WEBER,1999,358) 
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                      Ocorre uma dupla evangelização, a evangelização fundamental e 

a evangelização-restauração do homem, através do desafio de realizar essa 

evangelização pelos meios de comunicação para atingir cada vez mais um 

número maior de pessoas e de forma mais rápida e eficiente.  

 

                         Evangelizar pelos meios de comunicação é penetrar através da 

linguagem de forma profunda, procurando ressaltar a verdadeira essência da 

palavra de Deus no sentido de proporcionar a transformação do outro e o 

renascimento de uma nova criatura à imagem de Deus. Organizando assim um 

processo por meio do qual possam ser vivenciados milagres, curas de 

enfermidades, curas psicológicas, bênçãos e consumidos objetos religiosos. 

Assim, essas operações de restabelecimento de contato da religião acontecem 

graças à pertença dessas estratégias da indústria cultural religiosa, que cultiva 

o sentimento e a oração. É necessário estar em comunidade, para que esta 

comunidade tenha uma repercussão num meio maior, no sentido de sustentar 

os valores que sustentam como afirma ALVES (1999, p.21), 

 

Uma coisa parece certa – um individuo sozinho não tem 
condições para sustentar uma estrutura de consciência 
divergente daquela que domina a sociedade, a menos 
que esta estrutura divergente seja, por sua vez, 
sustentada por uma comunidade menor, localizada em 
meio à maior. 

 

                       Em Cachoeira Paulista todos vivem em comunidade de missão, 

são profissionais que evangelizam pelos meios de comunicação. Cada um em 

busca de exercer sua função. É uma mega estrutura, cujo coração é a capela 

onde fica o santíssimo exposto e adorado vinte e quatro horas por dia. A 

fazenda é enorme, sua área total é de 455.263,70 m², sua área construída é de 

56.828,36 m², com estrutura para acampamento com 45.890 m², área de posto 

médico com 1.484,45 m², área de shopping com 874,33 m², além das 

hospedarias  e de uma única pousada para 264 pessoas. Há  várias 

lanchonetes, estacionamento com  48.400 m²,  refeitório para 800 pessoas, 
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confessionários, 820 banheiros, padaria, cozinha com capacidade para 

fornecer 10.000 refeições diárias e lojas para vendas de seus produtos. Na 

própria comunidade existe a fábrica que produz os objetos lá confeccionados. 

Na livraria podem ser comprados todos os produtos lá fabricados bem como 

nos quiosques próximos às lanchonetes.  

 

                                                             

 

                                 Imagem 8: Imagem aérea da Comunidade Canção Nova    
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Imagem 09: Vista panorâmica da Chácara de Santa Cruz, sede da Comunidade Canção Nova 

 

               

Imagem 10: Imagem da área de camping (Comunidade canção Nova)                
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                       Imagem 11: placas de sinalização (Comunidade Canção Nova) 

 

     

   Imagem 12: capela para adoração do santíssimo (Comunidade Canção Nova) 
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                           Imagem 13: refeitório (Comunidade Canção Nova) 

 

   

                         Imagem 14: lanchonete e padaria (Comunidade Canção Nova) 
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                     Imagem 15: quiosques e sorveteria (Comunidade Canção Nova) 

  

    

           Imagem 16: postos bancários (Comunidade Canção Nova) 
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         Imagem 17: praça de alimentação (Comunidade Canção Nova) 
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           Imagem 18: Fábrica de produtos - DAVI (Comunidade Canção Nova) 

                

     

                Imagem 19: livraria - venda de roupas (Comunidade Canção Nova) 
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Imagem 20: livraria - venda de CDs, DVDs e livros (Comunidade Canção Nova) 

                        

 

                                   Imagem 21: livraria (Comunidade Canção Nova) 
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                       Para os eventos existe um auditório com capacidade para 650 

pessoas e dois ginásios, sendo um deles denominado Rincão com capacidade 

e infra-estrutura para 5.000 pessoas e o centro de evangelização  Dom Hipólito 

de Morais com capacidade para 70.000 pessoas. Também lá se encontram a 

rádio e a TV com seus vários estúdios, todos os prédios da administração, as 

casas e apartamentos onde o pessoal da comunidade reside, essas pessoas 

são chamadas de consagradas e só devem casar entre si. 

   

Imagem 22: Centro de evangelização Dom Hipólito de Morais  com estrutura para 70.000 
pessoas (Comunidade Canção Nova) 
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  Imagem 23: centro de evangelização antes do início da pregação (Comunidade Canção Nova) 
  

                         

        Imagem 24: centro de evangelização durante a pregação (Comunidade Canção Nova) 
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                  Imagem 25: Rincão do meu senhor (Comunidade Canção Nova) 

 

 

 

                             Imagem 26: estúdio de TV (Comunidade Canção Nova) 
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                                                Imagem 27: rádio Canção Nova 

 

 

                      Ao entrar nos portões da comunidade vislumbramos uma enorme 

fazenda no alto da cidade de Cachoeira Paulista com suas várias antenas de 

televisão e uma enorme estrutura para receber os fiéis. Em cada lugar, seja na 

hospedaria, no refeitório, ou nos estúdios, pode-se observar que todos passam 

a mensagem de viver na presença de Deus. Todos passam um carisma dentro 

dos valores religiosos. Tudo tem suas regras e limites para que o profano não 

invada o lugar, mas para que todos sejam contaminados pelo espírito do 

sagrado. As pessoas entram num clima de acolhimento e irmandade, há uma 

reciprocidade que contagia a todos. Cada pessoa que ali chega interage, 

acolhe o outro, e nesse clima de acolhimento é quebrado o sentimento de se 

estar só no mundo. Cada um quer compartilhar de suas histórias e de sua vida. 

Isso proporciona um bem estar a todos, ajuda a elevar a auto-estima. Em cada 

evento essa sensação de bem estar de acolhimento e de ser amado por Deus 

vai sendo reforçado.        
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              Imagem 28: Antenas de TV na entrada da Canção Nova 

 

       
                      Imagem 29: Entrada Principal da Comunidade Canção nova 
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                       A Canção Nova hoje é mantida pela fundação João Paulo II, a 

qual se mantém através dos recursos doados pelos sócios do clube do ouvinte. 

A Canção Nova não se restringe somente a sua sede em Cachoeira Paulista, 

mas em várias capitais do Brasil e em alguns países se encontram as casas de 

missão, como são chamadas as casas onde a Canção Nova tem sua 

representação. No Brasil encontramos as casas em Brasília – DF, Campinas – 

SP, Aracajú – SE, Campo dos Goytacazes – RJ, Cuiabá – MT, Curitiba – PR, 

Fortaleza – CE, Gravatá – PE, Lavrinha – SP, Lorena – SP, Palmas – TO, 

Queluz – SP, Rio de Janeiro – RJ, São José do Rio Preto – SP, São José dos 

Campos – SP, Vitória da Conquista – BA e aqui em Natal – RN.  No exterior a 

missão já chegou a diversos países: França, Israel, Estados Unidos (Portal 

Canção Nova), Itália e Portugal.  
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Capítulo 6 

 

RELIGIÃO TELE PSICOTERAPEUTIZANTE: PROGRAMA DIREÇÃO 

ESPIRITUAL 

 

                   A presença católica na mídia com um novo estilo sacerdotal, as 

celebrações através de rádio e TV vem se configurando nas últimas duas 

décadas. Os primeiros padres a se destacarem através dos meios de 

comunicação com o intuito de evangelizar foram o Pe. Zezinho e o Pe. 

Joãozinho15 integrantes de um primeiro momento: Pe. Zezinho com mais de 

280 obras lançadas e mais de oito milhões de discos vendidos.(BEZERRA, 

2008, P. 132). 

                       Mais recentemente, em 1990 outro grupo se destaca com a 

presença de Pe. Antônio Maria, Pe. Zeca, Pe Jorgão, e Irmã Inez, entre outros, 

destacando a presença marcante do Pe. Marcelo Rossi que passa a 

reconfigurar no cenário da Igreja e no imaginário social uma nova auto-imagem 

do padre que antes se delineava pela sua postura fechada, autoritária e 

distante, com suas vestimentas padronizadas. Essa imagem é substituída por 

jovens padres, mais alegres, abertos, próximos aos seus fiéis, um reflexo do 

Jesus jovem, amoroso, acolhedor e revolucionário, com um enorme poder de 

comunicação fazendo uso da mídia para transmitir a palavra e evangelizar. 

                       Não é só a mensagem doutrinária que é refletida nesse cenário 

religioso através dos padres midiáticos, mas sim uma enorme capacidade de 

mobilização emocional aos fiéis que buscam uma religião psicoterapeutizante 

como forma de solução para seus conflitos. Esse novo modelo de padre, 

através de sua liderança carismática, proporciona um resgate dos fiéis 

católicos à Igreja. Segundo Weber, o que importa na avaliação de uma 

liderança carismática é exatamente o modo como os adeptos ou os 

“carismaticamente dominados” o avaliam (WEBER, 1999, p.159). 

                        A religião telepsicoterapeutizante aciona uma perspectiva de 

encontrar uma direção espiritual, uma porta para a saída de diversos 

                                                 
15

 João Carlos de Almeida, mais conhecido como Pe. Joãozinho é sacerdote da Congregação dos Padres 

do Sagrado Coração de Jesus. Ele foi quem criou o programa Direção Espiritual. Doutor em teologia, 

educação e espiritualidade. Atua como professor de teologia e diretor geral da faculdade Dehoniana, em 

Taubaté. Além de conhecido músico e compositor, é autor de quinze livros publicados (Almeida, 2009). 
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problemas que são manifestados pelos telespectadores através de e-mail e 

participação ao vivo pelo telefone. Os telespectadores enviam suas 

problemáticas e expressam suas dores, inquietações e o reflexo do mal estar 

social. 

                       Casseti e Odin (1990, p.21) explicam que as práticas interativas 

através do discurso têm, entretanto, características individuais, pois é nessa 

esfera do individual que se efetua o contato emocional não compartilhado, 

apesar de ser vivenciado em meio a um processo convival. 

                      O enunciado transborda na fala para um sujeito impessoal 

referido de forma singular, “você” compactando todos os indivíduos que 

experienciam situações de problemas que podem ser convertidos no fiel a ser 

capturado pela interação tele religiosa. 

                       O discurso religioso tende a ser um discurso de não 

reversibilidade entre os planos espiritual e temporal, é a voz de Deus que fala 

através do padre, há um desnivelamento na relação entre o pregador e o fiel, 

entre o locutor e o ouvinte. O pregador é do plano espiritual e o telespectador é 

do plano temporal, em que o mundo espiritual tem domínio sobre o mundo 

temporal. A assimetria configura uma verticalidade do discurso, ao 

autoritarismo, a uma forma de dominação. (ORLANDI, 2007) 

                      É necessária uma amabilidade para tecer com maestria o 

discurso religioso quebrando o verticalismo. A voz do pregador, no caso aqui 

do Pe. Fábio, ao mesmo tempo que tende a ser formatada pelo texto bíblico e 

pelos dogmas da igreja, procura aproximar a linguagem divina da linguagem 

humana, rompendo as distâncias, fazendo uso de uma intertextualidade, 

buscando resignificar o discurso de múltiplas formas, trazendo para o contexto 

sócio-histórico, fazendo ponte com a filosofia, a psicologia, a literatura e a 

cultura popular. 

                        É a religião saindo dos espaços fechados, dos templos, das 

formas institucionais e penetrando nos espaços comuns. Espaços esses agora 

configurados através do sistema midiático, pois onde houver apenas um sujeito 

ali estará a massa configurada; não necessariamente tem de haver reunião e 

ajuntamento, não tem que se expressar de forma física, mas na participação 

em programas de meio de comunicação de massa.(SLOTERDIJK ,2002, P. 19) 

    Segundo Sloterdijk 
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A massa de ajuntamento tornou-se uma massa 
relacionada a um programa – e esta se emancipou, de 
acordo com a definição, da reunião física num local 
comum a todos. Nela, como individuo, se é massa.  
Agora se é massa sem que se veja os outros. A 
conseqüência disso é que a sociedade de hoje – ou se 
pode dizer: as pós-modernas – não mais se orientaram 
primariamente pelas suas própria experiências corporais, 
mas se observam apenas por meio de símbolos   das 
comunicações de massa, de discurso, modas, programas 
e celebridades. Aqui o individualismo de massa de nossa 
época tem o seu motivo sistêmico. É o reflexo daquilo 
que hoje, mais do que nunca, é massa, também sem se 
reunir como o tal. 

 
 
 

 

                       Entre os programas que proporcionam essa interação tele 

religiosa no sentido de oferecer aos fiéis um direcionamento para seus 

problemas, escolhemos para este trabalho o programa Direção Espiritual, que 

tem como apresentador o Pe. Fábio de Melo. 

                          Fábio José de Melo Silva nasceu na cidade de Formiga (Minas 

Gerais), no dia 3 de Abril de 1971, fruto da união de Dorinato Bias Silva e Ana 

Maria de Melo Silva, tendo 7 irmãos. Ainda criança descobriu o seu dom e 

tratou de conduzí-lo para causas humanísticas, colocando o seu talento de 

cantor, compositor e poeta em prol da evangelização. Padre Fábio de Melo fez 

o primeiro grau na Escola Estadual Abílio Machado, em Formiga – MG, o 

segundo grau no colégio Nossa Senhora de Lourdes em Lavras – MG e o 

terceiro grau, em filosofia, na fundação Educacional de Brusque, em Santa 

Catarina - PR. 

                       No dia 15 de Dezembro de 2001, em sua cidade natal, na Igreja 

Matriz de São Vicente Ferrér, foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos 

e oração consecratória do Arcebispo Metropilitano de Palmas-TO, Dom Alberto 

Taveira Corrêia, após 16 anos de formação nos seminários Dehonianos. Teve 

grande influência na sua vida seminarista o padre Maurício Leão que o levou 

para o seminário de Lavras, e sua tia Ló. Na sua vida sacerdotal e espiritual 

tem como referência, além do padre Zezinho e do padre Joãozinho, o padre da 
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comunidade de Betânia e da Canção Nova, padre Léo16. Formou-se em 

teologia na faculdade Dehoniana em Taubaté, fez pós-graduação em 

Educação no Rio de Janeiro e Mestrado em Belo Horizonte, junto aos jesuítas, 

no Instituto Santo Inácio – ISI.  É mestre em Teologia Sistemática. 

                       Padre Fábio de Melo é escritor, professor, cantor, compositor e 

apresentador do programa Direção Espiritual.  É um homem de um carisma 

capaz de penetrar na alma humana com uma facilidade incrível. Seu jeito 

singular de ser é a sua marca, uma mistura de inreverencia e consagração a 

Deus. Dedica-se inteiramente ao trabalho de evangelização por meio da arte. Ele 

já gravou mais de10 discos, entre eles: De Deus um Cantador (1997), Saudades 

do Céu (1999), As Estações da Vida (2001), Marcas do Eterno (2003), Tom de 

Minas (2004), Humano Demais (2005), Sou um Zé da Silva e Outros Tantos 

(2006), Filho do Céu (2007), Enredos do Meu Povo Simples (2007), Eu Cantarei 

(2008) e Vida (2008) e em maio de 2009 chegou a marca de mais de um milhão de 

discos vendidos. Já publicou cinco livros de sua autoria e mais um em parceria 

com Gabriel Chalita.   

                       Sua forma de ser, de se apresentar e de se vestir nos faz 

perceber o lado humano do sacerdote que gera uma empatia em seus 

telespectadores que num primeiro momento questionam: Ele é um padre? 

Aquele homem sem paramentos, falando numa linguagem informal, irreverente 

e acolhedora acaba ganhando cada vez mais adeptos que se identificam com  

sua forma mais suave de tecer o discurso religioso, com palavras simples, mas 

sábias, ele acaba conquistando um público cada vez maior e heterogêneo até 

mesmo no que se refere à crença religiosa, uma vez que recebe cartas de 

pessoas das mais diversas religiões. Seu discurso não é um discurso punitivo, 

mas sim um discurso afetivo, que não deixa de exercer o poder e trazer á luz 

os valores católicos, mas que ao mesmo tempo é um discurso de resgate.  

O sentido de uma imagem visual é ancorado pelo texto 
que a acompanha, e pelo status dos objetos, tais como 
alimento ou vestido, visto que sistemas de signos 
necessitam “a mediação da língua, que extrai seus 

                                                 
16

 Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, fazia parte da comunidade Canção Nova e teve grande 

influencia sobre o Padre Fábio de Melo. Padre Léo Faleceu em 05/01/2007 acometido de um câncer. 
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significantes e nomeia seus significados. (BAUER; 2002, 
p.321) 

 

                       O Programa Direção Espiritual vai ao ar às quintas feiras no 

horário das 22h:30min às 23h:30min pela TV Canção Nova, canal 23 a cabo ou 

45 em canal aberto, e é reprisado aos sábado às 20:00 horas e às segundas-

feiras a uma hora da manhã. O programa tem duração de uma hora com 

apenas um intervalo comercial e tem como objetivo dar um direcionamento 

espiritual aos telespectadores que enviam e-mails com os mais variados 

questionamentos sobre seus problemas existenciais. Os telespectadores 

também podem participar ao vivo através de telefonemas.  

                       A abertura do programa se dá através de algumas cenas que se 

interpenetram, cenas de pessoas caminhando, cenas de pegadas na areia. Ao 

serem mostradas as cenas vão surgindo algumas palavras, como conforto, 

esperança, busca e sentido, por fim aparece a última cena que é um pôr do sol 

e a bifurcação de caminhos a serem seguidos e o nome Direção Espiritual. 

Todas as cenas se passam com um fundo musical suave. 

                       O cenário do programa vai se construindo aos poucos e 

podemos compará-lo a um setting terapêutico com um clima de harmonia e a 

presença de um Divã. Há também no cenário duas poltronas, um quadro, uma 

planta e uma pequena mesa onde ficam expostos seus produtos como CDs e 

livros.  Nesta mesma mesa é colocada a única imagem que lembra o sagrado,  

uma imagem de Pietá. Esta imagem é uma obra de Michelangelo, cuja obra 

original se encontra na Basílica de São Pedro. Na imagem, Nossa Senhora 

segura Jesus morto sobre seu colo. É uma das imagens prediletas do Pe. 

Fábio e representa as inúmeras mães que perderam seus filhos, mães que 

encontraram um pouco de conforto para suas perdas através do programa. 

Todo o cenário do programa leva aproximadamente uma hora e meia para ser 

montado 
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      Imagem 30: Início da montagem do cenário do programa Direção Espiritual              

   

                          Imagem 31: cenário de programa Direção Espiritual 
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                           Imagem 32: Programa Direção Espiritual ao Vivo 

 

                      Ao chegar ao programa, o Pe. Fábio rapidamente dá uma lida 

nos e-mails escolhidos previamente pela produção e os temas que ele irá 

abordar. O Pe. Fábio sempre se apresenta bem vestido, mas com roupas 

comuns, apenas uma única vez ele se apresentou com os paramentos, que foi 

no dia em que o programa comemorou um ano; fora essa situação, ele sempre 

se apresenta de camisas de manga compridas e calça jeans. Essa forma de se 

vestir chama a atenção dos telespectadores que já se pronunciaram de várias 

formas, na maioria a favor apesar de algumas críticas dos católicos mais 

conservadores que acham que sua forma de se vestir acaba seduzindo o 

público, principalmente o público feminino. 
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                       O programa se inicia com o Pe. Fábio cantando uma de suas 

músicas, e em seguida ele faz uma saudação aos telespectadores e também à 

platéia que está no auditório que fica na Canção Nova. As pessoas do auditório 

não podem participar. Para quem assiste lá ao vivo é necessário silêncio 

absoluto e é proibido o uso de máquinas fotográficas durante a transmissão do 

programa, uma vez que o programa é transmitido ao vivo e pode provocar 

alterações na transmissão da imagem. Pe. Fábio após a saudação começa a 

fazer uma reflexão sobre algum tema. Toda sua fala durante o programa é 

acompanhada por um fundo musical de um órgão, que tem como músico o 

Cristian. A música cantada pelo padre e o fundo musical tocado pelo Cristian 

durante todo o programa aciona no telespectador uma mobilização interna, 

preparando o telespectador para a fala do Pe. Fábio. Segundo Bauer (2002, 

p.249), “Até mesmo a descrição sonora aparentemente mais direta e neutra 

pode estar implicada em um conjunto completo de diferentes atividades, 

dependendo do contexto interpretativo”. 

                       Após a reflexão,  Pe. Fábio inicia a leitura de alguns e-mails e 

cartas previamente selecionados pela produção, os quais são referentes a 

diversos tipos de assuntos abordados pelos telespectadores. São desabafos, 

questionamentos, dúvidas e palavras de agradecimento pelo programa. No 

segundo bloco  ele procura responder a mais alguns e-mails e em seguida abre 

espaço para participação ao vivo do telespectador através de telefonema. 

Serão no máximo selecionadas duas pessoas para essa participação ao vivo. 

Essa seleção é feita pela produção, geralmente são escolhidas pessoas que 

estão extremamente angustiadas com histórias muito mobilizadoras. 

                     A maioria dos discursos realizados no programa Direção Espiritual 

é relacionado ao tema sobre relacionamento, por isso escolhi esse tema para 

análise, pois essa temática tem sido bem aprofundado pelo Pe. Fábio de Melo 

que lançou um livro cujo titulo é: Quem me Roubou de Mim: o seqüestro da 

subjetividade e o desafio de ser pessoa. Para se ter uma noção dos temas 

surgidos no programa até a data de 11/06/2009, em 364 discursos realizados 

pelo Pe. Fábio, os discursos foram distribuídos em 47 temas. O tema sobre 

relacionamento foi proferido em 44 discursos conforme segue o gráfico 
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abaixo:

 
 

 

 

 

 

01 – amizade    

02 – amor    

03 – arrependimento    

04 – bíblia      

05 – caráter    

06 – casamento       

07 – confiança                  

08 – depressão           

09 – doença          

10 – educação        

11 – emoções             

12 – espera                  

13 – esperança    

14 – espiritualidade            

15 – família           

16 – felicidade                                                                                                                                                                                                                           

17 – feridas   

18 – fé   

19 – homossexualidade       

20 – insegurança  

21 – juventude    

22 – liturgia      

23 – maldade         

24 – Maria                

25 – medo                 

26 – mentira    

27 – misericórdia     

28 – música      

29 – paixão 

30 – perdas     

31 – perdão      

32 – personalidade 

33 - pregação  

34 – preocupação  

35 – reconciliação  

36 – relacionamento 

37 – religião 

38 – sacramento 

39 – sacrifício 

40 – santidade 

41 – saúde 

42 – servir 

43 – show 

44 – sofrimento 

45 – superação 

46 – tristeza 

47 – vida 
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                       Pe Fábio de Melo conduz o programa no sentido de dar um 

direcionamento psicológico e espiritual aos telespectadores através de uma 

linguagem polissêmica. Num clima de oração, reflexão e acolhimento ele 

aborda diferentes temas atuais. O discurso dele  não busca apenas evangelizar 

por meio da mídia, mas proporcionar um processo de cura interior relacionado 

aos temas abordados, utilizando-se de uma linguagem de auto-ajuda para 

poder permear na subjetividade do outro, apoiado por um discurso da 

psicologia de escolhas sobre si, ao passo em que evidencia paradoxalmente 

uma religião firmada em dogmas inquestionáveis e determinismo teológico. 

 
                      O Pe. Fábio vai articulando a relação do telespectador com o 

sagrado. Não se trata de uma mediação na qual ele é apenas porta voz, mas 

um operador visando buscar uma luz para orientar o outro no seu problema no 

intuito de minorar os sintomas de seus sofrimentos. Esse percurso se dá não 

só pela esfera do divino, mas da cura psicológica, uma vez que o programa 

Direção Espiritual se apresenta como um serviço de aconselhamento; com seu 

dispositivo de escuta trata, entretanto, de legitimar através de um modelo 

terapêutico a sua singularidade. 

                        Através da análise do discurso podemos observar o processo 

midiático como estratégia de permear a religião na esfera pública observando 

como vai sendo construído um novo enfoque através da religião. A viabilidade 

de conectar-se com os fiéis através de um trabalho psicologizante não só é 

fundamentado nas questões de doutrinação, mas perpassa pelo viés da 

subjetividade de cada um no mundo das emoções e dos significados. 

Para que aprendamos a usar as palavras é necessário 
descobrir a realidade estrutural e ‘espiritual’ da língua. 
(ALVES,1999, p.18) 

 

                         Pe. Fábio sai do jargão de um poder repressor de um Deus 

punitivo e castrador e penetra na linguagem docilizada de uma forma íntima e 

afetiva. Através da complexidade dos discursos midiáticos alicerçados no 

contexto emocional, ele proporciona um espaço para que a catarse se 

estabeleça.  
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                        Para análise deste trabalho foram escolhidos 11 discursos do 

Pe. Fábio sobre relacionamentos afetivos, especificamente os relacionamentos 

amorosos. Os telespectadores falam dos seus conflitos nos relacionamentos. 

Relacionamentos esses que são marcados pela fragilidade, pela falta de 

sustentação e de compromisso, reflexo de uma modernidade permeada pela 

virtualidade e o consumismo, pela oferta e pela procura dos relacionamentos 

como mercadoria pronta e descartável. 

Numa cultura consumista como a nossa, que favorece o 
produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a 
satisfação instantânea, resultados que não exijam 
esforços prolongados, receita testada garantia de seguro 
total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a 
arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se 
deseja ardentemente que seja verdadeira) de construir a 
“experiência amorosa” à semelhança de outras 
mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo todas 
essas características e prometem desejo sem ansiedade, 
esforço sem suor e resultados sem esforço. 
(BAUMAN:2004) 

 
 

Não se tem tempo para aprender a amar, para aprofundar as relações, as 

relações agora são virtuais e simples de ser deletadas. 

Diferentemente dos “relacionamentos reais”, é fácil entrar 
e sair dos “relacionamentos virtuais”. Em comparação 
com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles 
parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, 
compreender e manusear. Entrevistando a respeito da 
crescente popularidade do namoro pela Internet, em 
detrimento dos bares para solteiros e das seções 
especializadas dos jornais e revistas, um jovem da 
Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva da 
relação eletrônica: “Sempre se pode apertar a tecla de 
deletar”. (BAUMAN, 2004, p.13) 

 
                       As relações não se identificam mais com a tradicional frase “até 

que a morte os separe”, e até mesmo a frase mais utilizada e adequada a 

esses tempos da pós-modernidade:”que seja infinito enquanto dure” já não 

cabe, pois esse infinito não tem tempo de ser vivenciado uma vez que a 

durabilidade pode ser instantânea. 

               Ao responder a respeito das inseguranças e sofrimentos nos 

relacionamento, Pe. Fábio se reporta à reflexão de Bauman sobre os amores 

líquidos, reflexo dessa pós-modernidade. 

Telespectadora: 
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Pe. Fábio, Por que estes tempos são de tantas 
inseguranças? Por que sofremos tanto nesses dias de 
hoje, com as nossas inseguranças nos relacionamentos, 
nas amizades, nos namoros, nos casamentos, enfim. 
Estamos todos imersos em uma grande rede onde as 
pessoas se descartam com tanta facilidade? 

 
 Pe. Fábio: 

Hoje as realidades sólidas não existem mais. Hoje nós 
vivemos uma insegurança tamanha. Tem um polonês  um 
sociólogo polonês que se chama Bauman. O sobrenome 
dele é Bauman, Zygmunt Bauman, ele fala dos 
relacionamentos líquidos. Se você tiver disponibilidade e 
paciência, é um livro um pouco mais complicado, mas ele 
tem um livro dele(sic) que se chama Amor Líquido, 
justamente para mostrar isso. As pessoas não estão 
conseguindo mais estabelecer laços duradouros, e ela 
fica naquele impasse. Ela tem necessidade de ter alguém 
para a vida inteira, mas na hora que ela percebe que o 
outro ta querendo(sic) ela para a vida inteira ela já 
escapole. “Eu quero, mas não quero tanto assim, eu 
quero, mas eu quero continuar livre”. É aquela velha 
historia né: “Eu quero, mas...”. É aquela velha historia [...] 

 
 

[...] Nós estamos nos descartando com muita facilidade e 
isso, essa insegurança ela vem pelo campo afetivo, ela 
vem para o campo profissional, ela vem para os seus 
relacionamentos de amizade porque você não sabe 
quanto tempo você tem as pessoas. Pode observar [...] 
(Pe. Fábio de Melo, programa Direção Espiritual exibido 
em 11/09/2008) 
 

 
                       Observe que ele se refere à dificuldade de manter laços 

duradouros, mas ele não impõe um discurso de dominação. Não faz 

colocações do tipo: o verdadeiro cristão não pode ser assim, ou que é pecado 

se relacionar sem compromisso. Pe. Fábio vai refletindo sobre a falta de 

intimidade e de aproximidade, ele vai incentivando o telespectador no sentido 

de ir buscar aquilo que se almeja, que é ter uma relação mais duradoura. Vai 

orientando no sentido de que se deve dar mais tempo para se cuidar desses 

vínculos que estabelecemos. Procura alertar também para que não deixemos 

que o espírito da pós-modernidade nos deixe sentir como algo descartável. Ele, 

nesse ponto, está fazendo com que o outro desperte para não se sentir objeto 

e comece a se resgatar, a estabelecer uma nova postura e valorizar-se.   
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Pe. Fábio: 

A falta de intimidade, a falta de proximidade, faz com que 
os laços se perca no tempo. Infelizmente! Agora como é 
que nós vamos mudar isso, ficando mais concreto nos 
nossos relacionamentos, tirando mais tempo para 
estabelecer vínculos, cuidando desses vínculos para que 
eles durem um pouco mais, não descartem as pessoas 
por poucas coisas. E este espírito está dentro de nós. Às 
vezes nós somos tão práticos nas relações com as 
pessoas, com os papéis, não serve mais a gente joga 
fora, no lixo,? Não, a gente não pode fazer isso. Se por 
ventura esse espírito pós-moderno está tomando conta 
de nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos 
continuar levando, fazendo as coisas desse jeito. (Pe. 
Fábio de Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção 
Nova, exibido em 11/9/2008) 
 

 

                       Toda essa percepção de um relacionamento sem sustentação, 

reflexo de uma “modernidade líquida. 

                      Outro ponto principal que o Pe. Fábio dá ênfase é em relação ao 

seqüestro da subjetividade. No seu discurso, ele faz a comparação entre uma 

vítima nas mãos do seqüestrador e como as pessoas se deixam ser 

seqüestradas nas suas relações afetivas. Esse tema sobre o seqüestro da 

subjetividade é um dos temas mais explorados pelo Pe. Fábio, tema este que 

se tornou o título do seu segundo livro: Quem Me Roubou de Mim: o seqüestro 

da subjetividade e o desafio de ser pessoa. 

 

Telespectadora: 

Pe. Fábio, gostaria de perguntar, estou lendo o seu livro e 
estou nele pela metade. É possível que nós sejamos os 
principais seqüestradores de nossa subjetividade? Digo 
isso, pois eu estava me perguntando sobre os meus 
seqüestradores, tentado os(sic) identificar, porém ao 
identificá-los passei a detectar que em todos os meus 
maiores seqüestradores, no fundo, quem permitiu ser 
seqüestrada fui eu mesma. 

 
Pe. Fábio: 

Com certeza, você tem toda razão, minha filha, sobretudo 
no momento que a gente permite a condição de vitima. 
Um detalhe importante do seqüestro da subjetividade é a 
condição de vitima. No momento em que a pessoa perde 
a autonomia, é aquilo que nós falávamos no inicio, 
quando você permite que o outro faça de você o que ele 
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quer, porque na verdade, todo relacionamento é sempre 
autorizado.  
  
 
[...] Nós estamos sofrendo com os relacionamentos que 
nós estamos vivendo, mas a gente esquece-se (sic)de 
perguntar qual é a minha culpa nessa história? E ai o 
seqüestro da subjetividade é uma autorização que nós 
damos. Quando você permite que o outro lhe trate do 
jeito que ele bem entende, quando você não levanta a 
sua voz para dizer: olha do jeito que está, não dá, eu 
preciso ser respeitada como pessoa [...] (Pe. Fábio de 
Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção Nova,   
exibido em 10/6/2008) 
 

 
                        Podemos observar no discurso a sua forma argumentativa de 

insistir na condição de dar um basta em relação à forma como ela se permite 

ser tratada pelo marido. Em se deixar permanecer no lugar da vítima.  

                       Permanecendo no lugar da vítima ela dá autoridade ao outro. É 

um trabalho psicológico mesmo que ele está fazendo. Fazer o outro 

responsabilizar-se, sair do papel de passividade e se resgatar, tomar posse de 

sua condição de pessoa. O discurso do Pe. Fábio não é um discurso de 

conformação, de lamentação, mas de reflexão sobre o limite que ela está 

dando ao outro, é um discurso de resgate da auto-estima, de respeito e amor 

próprio, isso é um trabalho de cura interior que está sendo internalizado e 

integrado não só nessa telespectadora, mas em tantos outros telespectadores 

que se identificam com está mesma realidade. 

 

                       Num outro discurso intitulado Agressões a Personalidade, Pe. 

Fábio enfatiza novamente essa condição de vítima na relação e parte para um 

alerta em relação a um dos problemas mais graves nos relacionamento, a 

realidade da agressão física que atinge tantas mulheres em nossa sociedade. 

Nesse contexto ele entra numa perspectiva de exterioridade, segundo 
Foucault, 

 
 

Não passar do discurso para o seu núcleo interior e 
escondido, para o âmago de um pensamento ou de uma 
significação que se manifestariam nele; mas, a partir do 
próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, 
passar as suas condições externas de possibilidade, 
àquilo que dá lugar à série aleatória desses 
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acontecimentos e fixa suas fronteiras. (FOUCAULT,1971, 
p.53) 

 
                       Essas novas fronteiras é expandir esse alerta contra a violência 

doméstica, proporcionando assim um trabalho de conscientização, um trabalho 

social. 

 
Telespectador: 
 

Pe. Fábio, eu sei muito bem o significado de não ser 
coisa nenhuma. Meu marido me demoliu na lua de mel. O 
quarto deixou de ser quarto e se transformou numa 
enfermaria. Foram anos rastejando ao lado dele até 
poder ficar em pé novamente. Como o cale a boca era 
constante, fazia da música uma aliada. Eu ouvia as 
canções e nas letras eu procurava pistas que Deus 
pudesse me deixar. Assim, despercebido aos olhos dele 
o alicerce ia sendo reconstruído aos poucos, lentamente. 
Sua canção tocou no dia que a tão temida porta 
finalmente foi aberta. Com o tempo e com o auxilio de 
amigos declarados e velados, consegui passar por toda a 
minha vida e fazer dela um novo coração. Hoje ele 
transita pela minha casa porque é o pai dos meus filhos, 
mas pelo meu corpo nunca mais. Coincidência ou não no 
dia internacional da mulher, recebi a visita de uma amiga, 
ela estava triste e reclamando da vida. Então fui ao meu 
quarto, peguei o seu livro Quem me roubou de mim e dei 
para ela de presente. Muito difícil que antes de você me 
sentiria com tanto valor. Sua benção e um grande abraço, 
Ana. (Pe. Fábio de Melo, programa Direção Espiritual, TV 
Canção Nova, exibido em 15/05/2008) 
 

 

                      No discurso Ana fala que deu o livro de presente para uma amiga 

e afirma que antes de conhecê-lo, era difícil que se daria tanto valor.  

Ainda fala que as músicas ajudaram a refletir a mensagem de Deus para sua 

vida e a reconstruir seu alicerce, provocando uma mudança de postura no seu 

comportamento, até que ela não permitiu mais que o seu esposo transitasse 

pelo seu corpo. Essa colocação de Ana estabelece uma credibilidade ao 

discurso do Pe.Fábio.  

 

Pe. Fábio: 

 
Ô minha filha, muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu 
acho interessante porque essa partilha da Ana muito 
sincera, né? como que uma mulher já na primeira noite 
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de núpcias né? tem todo o seu sonhos de esposa, de 
futura mãe demolidos por causa da agressão de um 
homem. Veja bem que ela já conheceu a violência do 
marido na primeira noite. E esse é o problema, minha 
gente, que tem acompanhado muitas mulheres por este 
Brasil, por este mundo a fora, a violência doméstica [...] 

 
 

[...] O agressor rouba aquilo que ela tem de mais 
sagrado, que é a auto-estima, a confiança, a coragem, e 
quanto mais vítima ela está, maior o poder do agressor 
sobre ela. Por isso que eu sempre digo, grandes 
violências começam com pequenos gestos de violência. 
Só que tem um detalhe, se você permite o primeiro tapa e 
fica calada, você autoriza o seu agressor a dá o segundo. 
Se você recebe o segundo e continua calada, você está 
autorizando o seu agressor a dá o terceiro. Eu 
particularmente penso que agressão familiar é caso de 
polícia [...] 
 
[...] Muitas vezes a mulher passa por tudo isso calada 
porque ela tem medo de denunciá-los.  
 
[...] Ana, você tem toda razão ao dizer que o seu marido 
não tem mais o direito de transitar pelo seu corpo, não 
tem o direito. Se ele não sabe passar por você da 
maneira como você merece que ele passe, com respeito, 
com carinho, com afeto, então ele não tem de passar de 
jeito nenhum. É direito seu, minha filha, querer a 
qualidade do seu casamento. E muitas vezes, minha 
gente, se, nós não fazemos essa denuncia ao contexto 
familiar nós jamais estaremos fortificados e fortalecidos 
para vencer esta dificuldade [...] (Pe. Fábio de Melo, 
programa Direção Espiritual, TV Canção Nova, exibido 
em 06/03/2008) 
 

 
                        Pe. Fábio faz um alerta através desse discurso para uma 

mudança de comportamento que necessita acontecer. Esse alerta é um grito 

que ecoa no silêncio velado de tantas mulheres que não permitem expor as 

agressões sofridas por seus maridos e continuam sendo violentadas todos os 

dias. Na sua resposta a Ana, ele se refere à perda da auto-estima e enfatiza de 

forma diretiva que a violência não pode mais ser tolerada. Ela tem que ser 

denunciada. É um discurso defensivo e diretivo.  

                       Em seguida ele reafirma que o marido não tem mais o direito de 

transitar pelo corpo da esposa se ele não sabe respeitá-la. Pe. Fábio não entra 

num discurso de que Ana tem o dever como cristã de perdoar o marido e de 

que a mesma na condição de esposa tem a obrigação de manter sua vida 
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sexual com o esposo. O que o padre mais enfatiza é o resgate do respeito, da 

auto-estima, do afeto, da qualidade da relação. Ele procura despertar em Ana o 

valor que ela tem como pessoa, dessa forma Pe. Fábio vai penetrando na 

intimidade do outro, nesta subjetividade que é um espaço sagrado de cada um. 

Ele procura devolvê-la a ela mesma, enfatizando a importância de valorizar-se, 

de voltar a ter amor por si próprio. Ele não ecoa um discurso de dar a outra 

face, mas sim faz uma reflexão no sentido de orientar para que seja 

denunciada a violência domestica. Uma das características desse discurso, 

segundo Focault (1971, p.248), que é a ‘orientação da ação’, ele faz deste 

discurso uma prática social, o discurso não corre num vácuo social. 

 

                      Outra categoria observada no discurso do Pe. Fábio é que ele dá 

muita ênfase à idealização das relações, a crença nos amores românticos, 

amores que são projeções das expectativas em relação ao outro. Acreditamos 

que o outro é aquele ser que passamos a alimentar, que idealizamos e quando 

a realidade não condiz com os castelos que acionamos no nosso inconsciente 

frutos dos contos de cinderela, ele se desmorona.  “O príncipe vira sapo”. 

 
O mito do amor romântico é muito mais que uma forma 
de amor. É todo um conjunto psicológico, tecido de 
expectativas e idealizações onde pessoas e realidades 
são inseridas.(MELO,2007, p.107) 
 

                       A telespectadora se refere ao livro do Pe. Fábio, Quem Me 

Roubou de Mim: o seqüestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa, para 

falar da questão de como saber que encontrou a pessoa certa para se 

relacionar 

 

        Telespectadora: 

 
 Pe. Fábio, o senhor fala no seu livro que não existe um 
amor perfeito, mas que existe sim a pessoa ideal. Como 
encontrar essa pessoa padre? Se eu encontrá-la na rua, 
como saberei que ela é a pessoa certa? 

 
Ele responde: 

 
[...] Amor perfeito é aquele que não tem defeito. Então 
este não existe, todo amor tem que ter defeito, senão não 
é amor. O amor é justamente a junção de qualidades e 
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limites, como é que vai ser amor perfeito? Não. Ai quando 
eu falo, muitas pessoas na busca desse amor perfeito 
começam a idealizar as pessoas. Então ficam idealizando 
o namorado, ficam idealizando há o homem e a mulher 
da minha vida sei lá, ela é perfeita. Não, essa pessoa não 
existe. Existe a pessoa certa. É aquela pessoa que tem 
defeitos e qualidades, você faz a matemática e descobre 
que vale a pena ficar do lado dela. (Pe. Fábio de Melo, 
programa Direção Espiritual, TV Canção Nova, exibido 
em 01/05/2008) 

 
 
Aqui ele faz menção ao seu livro: 
 

[...] Casar com uma realidade idealizada é muito 
perigoso, inclusive no livro Quem me roubou de mim: o 
seqüestro da subjetividade, eu falo muito disso. Há 
muitos casamentos que se desfazem à medida que as 
pessoas se conhecem. Estão casados há mais de trinta 
anos, mas foram se conhecer ali, nesse processo de 
trinta anos, e às vezes você descobre que achou que se 
casou com um príncipe, mas ele não era mais nada a 
menos do que um sapo. E ai o que fazer com esse sapo 
depois que se casou, né? E muitas vezes neste processo 
muito rápido e artificial do namoro, as pessoas acabam 
levando para o altar um sapo achando que é um príncipe. 
É bom que você saiba que amor perfeito não existe, a 
pessoa ideal, ela não existe, e ela não tem a obrigação 
de ser aquilo que você queria que ela fosse [...] 
 

 
 

[...] O processo de idealização das pessoas é um 
processo extremamente desastroso, e às vezes você 
casou com o homem que você imaginou e não com o que 
você encontrou. Fechou os olhos para tudo o que 
precisava enxergar, e acabou levando para o altar um 
homem de plástico. Ele não é de plástico. Ele não tem a 
obrigação de ser de plástico. Casou com esta pessoa, 
está namorando com esta pessoa, comece a descobrir 
tudo o que ela tem para depois não dizer que você foi 
enganado [...] (Pe. Fábio de Melo, programa Direção 
Espiritual, TV Canção Nova, , TV Canção Nova, exibido 
em 01/05/2008) 

 
 

                       Nesse primeiro momento o discurso é diretivo: “este amor 

perfeito não existe”. Pe. Fábio tenta mostrar que é necessário avaliar a partir 

das qualidades e defeitos para descobrir se vale a pena ou não aquela pessoa. 

Ou seja, ele chama a telespectadora para o real. De uma forma precisa, ele 

procura tirá-la da idealização e num segundo momento do discurso ele chama 
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à atenção para o perigo de casar-se com uma pessoa idealizada, viver uma 

realidade idealizada e finaliza esclarecendo que o outro não tem obrigação de 

corresponder às expectativas das nossas idealizações. 

 
                        Podemos perceber nesses discursos que o Pe. Fábio sempre 

procura fazer uma devolutiva a partir da própria questão trazida pela 

telespectadora. Ele percebe, contida na própria pergunta lançada pela 

telespectadora, a sinalização do problema,  e a partir da devolutiva que ele faz 

sobre a questão, já provoca uma primeira tomada de consciência e uma 

reflexão sobre o que está acontecendo. É o que chamamos no processo 

terapêutico de identificação. A partir da identificação é que podemos passar 

para desidentificação do problema e em seguida a elaboração do mesmo. Nos 

próximos dois discursos analisados isso fica muito claro. 

 

Telespectadora: 

 
Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao 
meu amor? 

 
Pe. Fábio: 

 
Sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto 
porque a pessoa não corresponde. É a coisa, mais dura 
que existe. É um sofrimento terrível, não é a coisa mais 
dura que existe. Tem tanta coisa pior do que isso, né? 
Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. (Pe. Fábio de 
Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção Nova, 
exibido em 28/02/2008) 
 

 
 

 

Nesse segundo discurso da mesma forma. 

 

Telespectadora: 

Pe. Fábio, a relação sempre foi muito tranqüila, muito 
companheirismo, nos nunca brigamos desde o começo 
do namoro, e no começo do mês de junho, cinco meses 
depois de casado ,ele simplesmente diz que cometeu um 
erro e saiu de casa, foi embora. Foi como se uma bomba 
tivesse caído sobre a minha cabeça; a minha família está 
muito abalada, a dele também, principalmente, a mãe 
dele que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa 
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esposa, sempre fiz tudo certo. Padre, não sei o que fazer, 
eu não entendo porque que ele fez isso comigo. Não sei 
mais se posso reconstruir a minha vida, pois eu me casei 
na igreja e diante de Deus sempre serei casada; por 
favor, me dê uma luz.  

 

Primeiro de tudo, minha filha, não se casa com uma 
pessoa que você nunca brigou, ne? isso não é um valor. 
Com todo respeito, uma relação só pode ser 
compreendida como saudável se há desentendimentos 
também [...] 

 
[...] Com todo respeito a você, minha filha, ao me contar 
que você nunca brigou com o seu namorado, que você se 
casou com ele sem nunca ter tido um conflito com ele, 
você entrega para mim a prova concreta que o 
casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe 
por que? porque a gente só pode se casar depois que 
você viveu todas as fases do conflito, porque se não, 
você está casando com um príncipe encantado e ele está 
casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro 
seqüestro da subjetividade fala disso (nesse momento ele 
aponta para o livro na mesa), que existem relações que 
elas são pautadas a partir de contos de fadas. A menina 
espera que o príncipe encantado chegue (focam o livro) e 
um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado, 
daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo, ela vai 
embora. O encanto se desfaz, dá meia noite, as 
badaladas do relógio e tudo vira abóbora (risos). Eu gosto 
tanto de abóbora, mas aqui no caso é o sinônimo de que 
deu tudo errado. Veja bem, se ele foi embora é porque se 
estabeleceu a decepção dentro dele [...] 

 
 

[...] Se você vive a partir de uma visão romanceada de 
que tudo será lindo e maravilhoso, você vai se 
decepcionar justamente no momento que você descobrir 
que as pessoas não são assim. E o outro não tem 
obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação 
como a sua, você não é a única, quantos casais se 
casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o 
outro é um príncipe, ai na hora que começa a conviver, 
viu que nada disso era verdade. Porque se você tivesse 
quebrado o pau antes, tudo bem, vocês já teriam sabido, 
olha nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe 
quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são 
as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo 
assim. Ai você não está casando enganado. Agora, ao 
confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a 
entender de que realmente vocês não se casaram na 
época certa [...] (Pe. Fábio de Melo, programa Direção 
Espiritual, TV Canção Nova, exibido em 24/07/2008) 
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                        No contexto acima, o Pe. Fábio procura chamar a atenção 

através da racionalização, ele tenta entrar pelo discurso lógico e mais diretivo, 

bastante enfático. (BAUER, 2002, p. 302) 

 

                        Por duas vezes o Pe. Fábio faz uma crítica, mas antes ele 

repete: “com todo respeito a você, minha filha”. É uma forma docilizada de 

fazer uma crítica sem imposição. Um outro ponto a ser observado é que ele 

não se posiciona na resposta ao conflito dela quanto ao fato de não saber se 

pode reconstruir a vida, uma vez que casou na igreja e o casamento é 

indissolúvel para Deus. Pe. Fábio não entra na questão, é como se ele fizesse 

uso da interdição segundo Focault(1971,9). 

 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, 
procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais 
familiar também é a interdição. Sabe-se que não se tem o 
direito de dizer tudo, que não se pode falar de qualquer 
coisa. 

 
 

 

                      Tomar uma posição em relação ao fato dela reconstruir a sua 

vida a partir da questão da importância da indissolubilidade do casamento para 

ela era entrar nos valores da religião. Seu silêncio revela que ele está preso 

aos valores institucionais. 

                       Outro problema ressaltado pelo Pe. Fábio quanto aos 

relacionamentos afetivos é a questão do apego nas relações. O apego é uma 

forma de desordem que provoca uma invasão de um no espaço do outro e das 

relações que cada um continua tendo com suas famílias e seus núcleos de 

amizade. Nessa relação de apego se acaba tendo a idéia de que no outro 

podemos encontrar a solução de todos os nossos problemas. Passamos a 

acreditar que o outro irá suprir todas as carências e todas as figuras de afeto 

da nossa vida como o pai, a mãe, irmãos, amigo. Pe. Fábio chama para uma 

reflexão sobre os perigos de uma relação de apego. 

 

[...] O que que é o apego? É uma desordem dessas 
modalidades, é você querer ultrapassar um espaço que 
não é seu, e muitas vezes nessa ilusão de que amar é 
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você ser dono do outro, você acaba invadindo na vida do 
outro aquele território que não lhe pertence. Não é 
porque você se casou com essa mulher que agora você 
tem o direito de invadir todos os territórios dela, não. 
Existiram muitos territórios que ela vai querer preservar e 
ela tem o direito porque ela continua sendo uma pessoa, 
mesmo sendo casada, mesmo tendo essa interação 
constante com o marido, ela tem os territórios de que são 
sagrados, por exemplo, a vida dela com a família dela, a 
vida com os pais, com os irmãos, são territórios que o 
marido não conquistou. Por mais que ele tenha se 
casado com ela e faz parte da família, ela continua tendo 
uma relação de irmã, de filha [...] 

 

 
[...] Eu crio essa ilusão de que o outro, ele preenche tanto 
os espaços dos meus afetos, do meu coração que eu não 
preciso de mais ninguém. E uma relação desordenada 
ela geralmente afasta as outras pessoas. E a pessoa que 
está apegada ela não permite que outros se acheguem 
aquele, aquela que ela se apegou, pode observar [...] 
(Pe. Fábio de Melo, programa Direção Espiritual, TV 
Canção Nova, exibido em 27/12/2007) 
 

 
 

                       As pessoas se prendem nas relações e se deixam ser guiadas 

pela emoção, esse apego cria laços que provavelmente trará uma dependência 

afetiva e uma dificuldade de romper os vínculos mesmo em situação de 

sofrimento, como podemos observar na fala da telespectadora Lili: 

 

Pe. Fábio, sou Lili de São Paulo, estou enrolada com um 
rapaz há mais de quatro meses, enrolada em, esse termo 
é duro. Começamos a sair, ficamos, mas não temos 
compromisso firmado, ele diz que não quer se envolver 
com ninguém. Sinto que estou naquela fase de querer 
exigir alguma coisa dele, mas sei que não posso, ele já 
deixou claro que não quer namorar, no inicio eu não me 
importava se ele vinha ou não, mas hoje eu confesso que 
já estou incomodada, quando ele não me liga ou não 
vem. O que faço, afasto-me ou exijo que ele se 
posicione? 

 

Ele responde: 

 
Bem, o que você vai fazer? Mandar afastar ou não, é 
você quem vai decidir, minha filha, eu não tenho o direito 
de dizer porque eu não conheço esse rapaz, eu não sei 
se ele é um partido que vale a pena. O que eu posso lhe 
garantir é que toda vez que uma relação humana começa 
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a lhe causar mal estar, toda vez que você começa a ficar 
incomodada como você mesma está dizendo... No inicio 
você não se importava se ele vinha ou não, se você já 
começou a se incomodar, significa que você já criou 
dentro de você certo mal estar. Eu já vou lhe assegurar 
uma coisa, para você tomar cuidado, mal estar é a ante 
sala, isso é, a sala que vem antes do sofrimento. Este é o 
momento exato de você romper este relacionamento, se 
você achar que de fato ele vai se transformar num 
sofrimento na sua vida [...] 
 
[...] O mal estar, ele indica que nós viveremos um 
processo doloroso de sofrimento. Muitas vezes, quando 
chega o processo do sofrimento, é porque já se instaurou 
a dependência, quando você começa a depender do 
outro, quando você afetivamente fica deslocado, porque 
você fica o tempo todo pensando no outro, ligado no 
outro, ai vai ser muito mais difícil de você tomar essa 
decisão. Isso é muito comum, minha gente, naqueles 
namoros que vão e voltam e nunca terminam. Por que 
que não terminam? Porque as pessoas têm medo de 
sofrerem, só que tem um detalhe, elas já estão sofrendo 
há muito tempo. Elas têm medo é do rompimento. No 
momento que rompem aquele relacionamento que já está 
arrastado, que está fazendo muito mais mal do que bem, 
elas começam a viver um processo de cura, mas se não 
terminam, esse processo vai se arrastar. Ela estende 
sofrimento no tempo, porque um dia ela não soube tomar 
essa decisão [...] (Pe. Fábio de Melo, programa Direção 
Espiritual, TV Canção Nova, exibido em 08/11/2007) 
 
 

                       Deixar-se levar pela emoção e não procurar racionalizar é entrar 

numa perspectiva cega nas relações. Pe. Fábio chama a atenção para essa 

questão. Num primeiro momento, ele faz uma devolutiva para que ela reflita um 

pouco no sentido de perceber que esse impasse não deve continuar, que a não 

tomada de decisão está provocando sofrimento. Em um segundo momento ele 

sugere uma resposta a partir de uma reflexão sobre o sofrimento que essa 

relação está fazendo a ela a partir do mal estar que ela está sentindo. Pe. 

Fábio toca numa questão fundamental que é o fato de ter se instalado uma 

dependência afetiva a partir do medo do sofrimento. As pessoas têm medo de 

romper suar relações por medo de sofrer. Só que elas não se dão conta de que 

estão mergulhadas no sofrimento, primeiro porque a relação está trazendo 

sofrimento, segundo pelo próprio medo de sofrer.  

                       Eliana Bertolucci (1991), em seu livro Psicologia do Sagrado 

dedica um capítulo intitulado Processo de separação, resistência e apego. 
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Nesse capitulo, ela fala que as pessoas preferem ficar presas em situações de 

sofrimento, resistem à decisão de romper essas situações de sofrimento por 

medo de se transformar, porque entre o rompimento e a transformação existe a 

experiência do vazio num primeiro momento e num segundo momento o 

desafio de viver novas perspectivas e possibilidades, e tudo o que é novo é 

desconhecido e o desconhecido nos provoca medo. Ela afirma que as pessoas 

preferem ficar presas aos grilhões de um sofrimento que já se tornou seu velho 

conhecido do que ter a oportunidade de renascer para novas possibilidades. 

Em alguns casos a pessoa passa a ser como um simples objeto na relação. 

 

                        Pe. Fábio, citando Martin Buber, faz uma reflexão sobre as 

relações que humanizam e as relações que objetificam: 

 

[...] Martin Buber, um grande filósofo personalista, ele 
fazia uma distinção muito interessante nas relações que 
humanizam e nas relações que objetificam. O quê que é 
uma relação objetal? É quando eu estou diante de 
alguém que eu enxergo como um objeto. O objeto, eu 
posso fazer o que eu quero com ele, ele não tem reação. 
Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la, eu posso jogá-
la fora, eu posso gritar com ele e não vai alterar em nada 
o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a 
partir do momento em que eu trato aquela pessoa como 
se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por 
ela, eu estou então desumanizando a relação [...] (Pe. 
Fábio de Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção 
Nova, exibido em 22/11/2007) 
 

 
                         E isso acontece muito nas relações, o outro cedeu seu lugar de 

humano que tem sensibilidade, sentimento, amor próprio, respeito e passa a se 

perceber como objeto. Como objeto somos descartáveis e sem valor. Como 

podemos ser amados sem termos valor, só se ama o que se tem respeito e 

admiração. Para onde vai à relação em que ambos não se admiram, se 

desumanizam? 

                      Uma relação de amor saudável só pode ser vivenciada se na 

relação cada individuo continua o seu processo de crescimento sem que o 

outro queira transformá-lo ou moldá-lo no sentido de dominá-lo para poder 

sentir-se seguro. Em muitos relacionamentos a admiração deixa de existir 

porque entre o casal um passou a moldar o outro, a lapidar a outra pessoa  a 
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sua maneira e nesse exercício de lapidação, com o  tempo não se encontra 

mais no parceiro aquele, ou aquela pessoa pela qual cada um se apaixonou, 

mas o que se encontra no outro na verdade é uma replica de si mesmo. Cada 

pessoa  na relação olha para o outro e ver seu próprio reflexo e não aquele ser 

pelo qual se apaixonou no início do relacionamento. O processo de 

despersonalização foi instalado nesta tentativa de modelagem, ambos se 

perderam nesse processo de se formatar as exigências do ser amado, suas 

verdadeiras essências foram desconfiguradas. Se perdeu o modelo original que 

cultivava a admiração de ambas as partes. A identidade se desfez em prol de 

um amor que exige despersonalização.   

                        No final deste trecho do discurso abaixo, Pe. Fábio começa a 

refletir como as palavras podem ser usadas como forma de desumanizar e 

esse é um dos cuidados que o próprio Pe. Fábio demonstra no seu discurso. 

                         Num trecho de outro discurso, ele toca novamente nessa 

questão quanto ao cuidado com o quê e como falar. Ele faz uma reflexão sobre 

o cuidado do discurso, sobre o discurso autoritário que desencadeia o medo ao 

invés do respeito, principalmente fala sobre o discurso agressivo e termina 

enfatizando que a ternura não tira autoridade de ninguém: 

 

[...] Quantas vezes na sua vida você se sentiu vitima de 
alguém por causa do discurso? Um discurso autoritário 
sobre você? Quantas vezes você temeu as pessoas ao 
invés de respeitá-las, porque aquele discurso era 
agressivo. Não agredia seu corpo, mas agredia a sua 
alma, agredia sua auto-estima, agride a sua capacidade 
de amar a você mesmo [...]  
 

 
[...] Ternura não retira a autoridade de ninguém não, ao 
contrário, ela concede cada vez mais a autoridade. Grito 
não convence ninguém de nada. Nós não gostamos que 
gritem com a gente, e infelizmente, às vezes é o nosso 
jeito de falar [...] (Pe. Fábio de Melo, programa Direção 
Espiritual, TV Canção Nova, exibido em 15/05/2008) 

 
 

                        E é dentro dessa perspectiva que Pe. Fábio terce a teia de seu 

discurso em direção a subjetividade de cada telespectador. Com uma ternura 

singular, sem perder o poder e a força de seu discurso, consegue mobilizar 

através da emoção. Emoção que ele provoca no outro, mas emoção que 
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também é dele. Através de suas expressões, como a alegria transmitida, o 

sorriso, as imitações relacionadas a pessoas de sua intimidade, como quando 

se refere à mãe, seja o seu olhar terno ou até mesmo o choro, que muitas 

vezes ele não consegue segurar. Não são raras às vezes em que ele não 

consegue conter o choro em seus programas. Quando ele fala que é movido 

pela emoção, isso é real para o telespectador que o acompanha. A sua própria 

história, muitas vezes contada por ele, provoca uma sensibilização e uma 

confiança para quem escuta o seu discurso. 

Segundo Focault (1971, p. 28). 

Pede-se que o autor preste contas da unidade de texto 
posta sob seu nome: pede-se-lhe que revele, ou ao 
menos sustente, o sentido oculto que os atravessa; pede-
se-lhe que os articule com sua vida pessoal e suas 
experiências vividas, com a história real que os viu 
nascer. O autor é aquele que dá á inquietante linguagem 
da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua 
inserção no real.  

 
 

 

Em vários de seus discursos não são raras as vezes em que ele cita sua vida e 

sua história como exemplos: 

 

[...] outro dia eu tava, eu me lembro de uma situação que 
eu passei. A pessoa tinha me magoado profundamente 
com uma coisa que ela tinha me dito e já tinha passado 
tanto tempo ne? e ai um dia a gente tava conversando e 
eu falei, falei: nossa, um dia você me machucou tanto 
com uma coisa que você me disse que eu queria 
devolver esse lixo. É seu, não é meu não. Porque de vez 
em quando é bom a gente devolver o lixo, não é? Às 
vezes a gente guarda o lixo do outro e não devolve. Eu 
falei, eu quero devolver porque esse lixo não é meu, é 
seu. Você que faça a reciclagem dele. E na hora que eu 
falei, ela me disse: Engraçado, eu não me lembro de ter 
dito isso. Na hora eu pensei, é muito mais fácil o que foi 
ofendido lembrar-se, porque o que foi ofendido não se 
esquece. [...] (Pe. Fábio de melo, programa Direção 
Espiritual exibido em15/05/208) 

 
 

[...] Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava 
confessando da minha vida. Sabe qual é o grande risco 
que eu corro enquanto pessoa? É o fato de eu ter pouco 
espaço da vida de ter feedback das pessoas para 
mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus 
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defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser 
modificado, por uma razão muito simples, às vezes a 
minha estrutura de vida não me permite isso. [...] (Pe. 
Fábio de Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção 
Nova, exibido em 22/11/2007) 
 

 
                        Esses exemplos de sua vida que o Pe. Fábio relata permitem ao 

telespectador perceber o padre humano que não esconde sua história, que não 

tem vergonha de falar sobre sua infância pobre, as dificuldades que vivenciou 

com o problema do álcool na sua relação com seu pai. Os ensinamentos e 

exemplo da força e da sustentação que sua mãe sempre teve na dinâmica 

familiar. Esse seu modo de revelar sua vida não só mobiliza o telespectador 

como também faz com que o outro o perceba como espelho, como exemplo de 

vida, alguém que passou por dificuldades e que conseguiu vencer os 

obstáculos e hoje consegue ser uma pessoa realizada que venceu na vida. 

 
                         
[...] Minha mãe me ensinou uma coisa, que toda vez que 
ela ia comprar um tecido, ela não só olhava a parte bonita 
do tecido, ela olhava o avesso também, sabe por que? A 
qualidade do tecido não é só a aparência dele. O que vai 
fazer o tecido verdadeiramente valer é o avesso, porque 
o avesso é que dá a fibra, a sustentação[...](Pe. Fábio de 
Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção Nova,   
exibido em 28/02/2008) 
 
 
 

 
    

                    Pe. Fábio sempre se refere a sua mãe, aos ensinamentos dela. 

Sua ligação materna é muito intensa, amorosa e ele passa essa sensibilidade 

para o público que sente nesta relação o modelo do filho amoroso, o exemplo 

da relação saudável, respeitosa, entre pais e filhos. Há uma expressão de 

ternura e emoção quando ele se deporta as histórias referente a sua relação 

com a mãe. 

                     Todo esse discurso em que ele exerce o poder pela forma doce e 

terna não deixa de perpassar pelos valores religiosos, ele não permite 

distanciar-se do discurso teológico e de legitimar  sua condição de padre.  

                        Numa questão trazida por uma telespectadora sobre a 

infidelidade no casamento ele deixa isso claro. Não entra na questão num 
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sentido de provocar a culpa a partir do pecado da traição, mas reflete a traição 

como uma forma de desrespeito a ela, à família e ao esposo, sem punição, 

mas fazendo com que ela reflita os valores do casamento e se ela quer fazer 

esse resgate. O Pe. Fábio se coloca como o papel do padre disponível para 

ajudá-la neste resgate. 

 

 

Telespectadora: 

 

 

Pe. Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um 
sentimento por um colega de trabalho. No início era só 
uma admiração, depois uma amizade, e agora não sei 
mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado 
muito, pois a frieza com o meu marido está sendo 
inevitável.  Estou traindo o meu marido padre? 

 
Pe. Fábio: 

[...] Se você é uma mulher casada, se você quer viver a 
fidelidade com o seu marido, você vai ter que ter um 
comportamento diferente das outras [...]  
 

 
[...] Quando você está namorando, é ate possível que 
você enxergue outras possibilidades para você, mas a 
partir do momento em que você é casada e quer levar o 
seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto 
que, primeiramente com você, fazer alimentos, ne? 
alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que 
você não queira mais o seu casamento, ai é diferente, ai 
o problema é seu; mas se você quer o problema é nosso. 
Se você quer o seu casamento e está passando por esta 
dificuldade o problema é nosso também, porque nós nos 
responsabilizamos por aquilo que é partilhado aqui. Se 
você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da 
traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que 
você trai dentro de você mesmo. É você que está se 
traindo, minha filha, porque dá muito trabalho você levar 
uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo se você 
continua alimentando dentro de você um ou outro 
sentimento que não seja ordenado, que não seja de 
acordo [...] 

 
[...] Então é uma questão de honestidade. Se você 
percebe que aquilo que você está nutrindo por esse 
amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o 
seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe 
para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua 
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isso dentro de você, reorganize isso dentro de você, é 
possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento 
desorganizado, se a gente quiser a gente coloca em 
ordem, agora se a gente não quiser, a bagunça vira 
generalizada e daquele outro vai virando outro, vai 
virando outro e ai a gente perde o equilíbrio [...] (Pe. 
Fábio de Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção 
Nova, exibido em 28/02/2008) 
 

 

Pe. Fábio também entra na questão do seu lugar de ser padre, dos riscos e 

desafios de ser consagrado, da consciência de seu lugar de padre. 

Eu partilho isso para vocês como padre. Como padre nós 
temos que ter uma disciplina diferente, não adianta. Claro 
que nós temos os nossos erros, os nossos deslizes, os 
nossos pecados, e eles estão o tempo todo em nós, mas, 
por exemplo, em termos de afetividade existem pessoas 
que nos despertam coisas que são diferentes das outras. 
Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento 
diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma 
coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando 
e querendo aquela convivência, você começa a minar a 
sua, a sua defesa. É como se você estivesse jogando 
contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel 
àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me 
favoreça isso. E eu tenho consciência no momento em 
que eu não tenho. Eu tenho muita consciência porque 
isso para mim é uma questão de honra e eu preciso 
preservar. Imagina no trabalho que eu faço, na vida que 
eu levo, é de fundamental importância que eu tenha os 
meus afetos na minha mão. Ainda ontem eu estava 
falando com o padre Mario Marcelo e a gente brinca 
muito, a gente ri muito da nossa condição de padre, 
daquilo que a gente enfrenta como padre, mas há sempre 
uma seriedade na nossa conversa. Mesmo que a gente 
brinque com o assunto, porque isso para ele é uma 
questão de consistência mesmo. (Pe. Fábio de Melo, 
programa Direção Espiritual, TV Canção Nova, exibido 
em 28/02/2008) 
 
 

                        Ao colocar sua própria experiência como humano, ele tece mais 

solidamente esse encontro com o telespectador, sai do discurso distante e 

hierárquico do poder do clero, da verticalidade do discurso religioso tradicional, 

e entra na intimidade da relação com o outro, não deixando, é claro, de através 

dessa relação conquistar mais fiéis, adeptos ao catolicismo. O discurso 

religioso tem a capacidade intrínseca de tocar a essência de cada ser, na 
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individualidade mais profunda, ao mesmo tempo em que o resgata como peça 

de uma coletividade em busca de um sentido maior. (ALVES, 1999) 

                        É numa perspectiva evangelizadora que Pe. Fábio nos convida 
a viver um Cristianismo como busca de vida interior: 
 

Viver o cristianismo é viver o tempo todo a busca das 
fibras que nos sustentam, para que se existir uma beleza, 
essa beleza, possa ser consistente. E se não existir a 
beleza pelo menos que ela seja uma fibra resistente de 
sustentação. Todo tecido tem a sua validade, todo tecido 
tem a sua utilidade, a sua razão de ser. Não basta ser 
apenas bonito, precisa está sustentado e essa é a busca 
da vida interior, nós chamamos de santidade, a filosofia 
chama de sabedoria, perfeição. O mais interessante é 
nós descobrirmos que na mística dos avessos há sempre 
a necessidade de tecer bem os fios que sustentam e que 
nos deixam de pé. Hoje você é convidado a viver isso, 
pode ser que você esteja muito acostumado a cuidar do 
seu artificial, da sua aparência, mas este programa quer 
ser para você um convite para você pensar na sua 
sustentação, naquilo que te segura como pessoa, porque 
um dia a sua beleza vai passar, a sua utilidade vai passar 
e só restarão as fibras humanas dos seus valores, do seu 
sustento. E é isso que vale a pena, ter Deus na nossa 
vida não é outra coisa se não nós buscarmos o tempo 
todo tecer bem essas fibras para que quando chegar o 
tempo das passagens a gente sobreviva, a gente não 
sucumba, a gente não morra antes da hora. (Pe. Fábio de 
Melo, programa Direção Espiritual, TV Canção Nova,   
exibido em 28/02/2008) 
 

 
                        É nesse discurso revestido de uma linguagem sensível que ele 

traz à tona a forma de seduzir o telespectador, procurando resgatar a essência 

de cada um. Não é um discurso punitivo, impositor, que obriga o telespectador 

a rever suas culpas; é um discurso que convida o outro a viver um cristianismo 

que o faz se tornar mais leve, valorizado e amado, humano e divino, apontando 

uma direção para a transformação no sentido de que cada ser pode renascer 

para uma nova forma de viver no mundo, explorando seus potenciais e seu 

caminho a ser seguido, além, é claro, de proporcionar aos fiéis a busca do 

encontro pessoal com Deus. 

                        Podemos reafirmar as considerações até agora discutidas 

também pela perspectiva dos fiéis entrevistados. Abaixo explanaremos 

algumas das perguntas e as respectivas respostas em situação formal de 

entrevista. Cabe salientar que elas são representativas das dezenas de 
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depoimentos que nos foram dados de modo “espontâneo” em momentos 

informais de conversação na Canção Nova, durante as pregações, os 

aprofundamentos e nos shows do Pe Fábio. 

 

Pergunta nº 2: O programa Direção espiritual lhe 

ajudou  a enfrentar alguma  situação que você 

estava enfrentando na sua vida? Qual? E como ? 

A morte de minha mãe. Pe Fábio com sua sabedoria 
me ensinou a lidar com a perda de alguém muito 
querido (V. R. 37 anos – SP) 
 

Mudou ao solucionar um grande problema na minha 

vida que era o fato de eu não conseguir  perdoar 

uma pessoa que me magoara profundamente. 

Depois que ouvi os conselhos de Padre Fábio e a 

música “Voltei pra perguntar”, de sua autoria, minha 

vida seguiu adiante, pois consegui perdoar e me 

libertar desse problema (V.R.A.S. 33 anso – SP).   

 

               A dimensão da auto-ajuda fica evidente nos discursos acima. O 

Pe Fábio aparece mais como um conselheiro, um terapeuta e não somente um 

homem da igreja em alguns momentos. Mais do que um discurso religioso que 

“legisla” sobre a generalidade do convívio social, o discurso de auto-ajuda 

incide sobre o cotidiano, o dia-a-dia. Isto é, aos temas tradicionais, aos quais o 

discurso religioso tematiza (com a questão da morte), o discurso de auto-ajuda 

“aconselha” no âmbito mais privado da convivência afetiva oferecendo um 

“roteiro de cuidados de si”. De como lidar com a perda de um ente querido até 

a preocupação em perder peso para melhorar a auto-estima, é um discurso 

que se dá através da cotiadianidade da vida dos sujeitos.  

             O foco do padre tradicional estaria no cultivo das virtudes cristãs 

para a salvação do fiel. O programa Direção Espiritual aproxima-se dos 

discursos de auto-ajuda, porque, como eles, o seu foco é a auto-estima dos 

sujeitos. No momento em que o discurso de Pe. Fábio de Melo centra-se na 

auto-estima, a sua temática é a vida cotidiana, a ocupação mais banal dos fiéis. 
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O enfrentamento das situações adversas, com vistas à reconquista de uma 

estima maior de si mesmo e, conseqüentemente, de um bem estar pessoal 

(seria esse o sentido de “cura” para o programa?). Levantamos a hipótese que 

esse possa ser um dos motivos de ampla aceitação, adesão e audiência do 

programa. 

              Ora, se a “salvação” parece ser algo tão abstrato, metafísico até, 

para o fiel pode fazer muito mais sentido centrar-se na sua auto-estima e, 

conseqüentemente, no bem estar pessoal. 

              A afirmação acima levanta também outra questão que vamos 

contextualizar aqui: o sucesso do discurso de auto-estima centra-se na crença 

que o “poder está no sujeito”, dito de outra forma, os sujeitos encontram em si 

mesmos o potencial para a transformação de suas crises existências e a 

superação de suas dificuldades.  

                       O discurso religioso católico tradicional, por sua vez, encontra 

seu argumento “no poder de Deus para vida do sujeito”.  O objetivo desse 

discurso é levar o sujeito a viver uma vida em conformidade com os preceitos 

divinos para que alinhados com esses preceitos e alimentado pela fé em Deus 

possa sentir a presença divina operar transformações em sua vida. Com isso, a 

questão que surge é: ao trabalhar na linha da auto-ajuda, Pe. Fábio de Melo 

não estaria entrando em uma zona de tensão, afastando-se do discurso 

tradicional da Igreja, ou ele consegue fazer quebrar essa tensão, 

conscientizando aos fieis que é necessário que cada um faça sua parte para 

que Deus faça a Dele? 

              Nossa compreensão é que em alguns momentos surge essa  

tensão entre uma perspectiva de um discurso de auto ajuda mais moderno  e o 

discurso tradicional  no programa Direção Espiritual, e particularmente em Pe. 

Fábio de Melo, que se torna inescapável a partir do momento em que pretende 

conciliar elementos de valores mais modernos e mais tradicionais. 

 Em outros momentos essa tensão simplesmente se oculta porque 

também há como veremos nos próximos depoimentos, uma espécie de 

“acoplamento” entre os dois discursos. 
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Pergunta nº 3: Como você percebe o discurso do 
Pe. Fábio de Melo durante o programa Direção 
Espiritual? 
 
O perfil do programa é curar as feridas. isso 
acontece através do discurso que padre Fábio 
executa trazendo à tona as feridas, ou seja, os 
problemas da humanidade retratados ali através das 
perguntas do público  e que aos poucos vão sendo 
analizadas por ele. Vão surgindo então os 
conselhos, as curas. (V.R.A.S. 33 anos – SP). 
 
Ele por si transmite uma força interior muito grande 
que nos faz confortar de maneira fácil, mostrando 
sempre como sair das situações mas dificies com a 
ajuda de Deus (F.S.L. 31 anos – RN). 
 

               Há uma interpenetração do discurso “divino”, pois o padre Fábio 

é  identificado como representante da igreja, e portanto, ministro divino para os 

fiéis. O sentido de cura é muito subjetivo para os fiéis: resignação, elucidação e 

compreensão, motivação e ânimo, esperança. Discurso, portanto, acolhedor, 

de valorização da condição de sofrimento, reconhecendo e trazendo uma 

perspectiva renovadora que passa ao largo de punições, flagelações, 

penitências de qualquer ordem (como a exemplo das práticas religiosas 

próprias do catolicismo medieval). 

               Poderíamos dizer, inclusive, sem nos aprofundarmos muito em 

Foucault (o cuidado de si), que a pastoral da carne assume aqui um caráter 

mais publicizado. O que estamos querendo dizer com isso? Simplesmente que 

o aspecto confessional característico da Igreja Católica tradicional, feito no 

encontro privativo do padre e do fiel, é agora publicizado, midiatizado. O 

pecado passa a ser substituído em alguns casos pela mágoa, pela decepção 

ou frustração. 

 A subjetividade é “seqüestrada” (alusão a um dos títulos do livro de 

Fábio de Melo), não porque o humano se sente depressivo na atualidade, mas 

porque a modelação do subjetivo é massificada na esfera pública, porque a 

confissão passa a ser um espetáculo de massa. Ela se desprende do seu 

caráter sigiloso para ser compartilhada e nesse compartilhar, modela um 

número exponencial de outras subjetividades.  
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Poderíamos questionar se estaria em curso uma “planificação” da 

subjetivação. Tendo em vista a audiência do programa, são milhares de 

telespectadores visitados em seu fórum íntimo sem a necessidade de também 

se confessarem. Torna-se bastante assistir ao programa para ver exposto, 

através de um outro, o seu sofrimento.  

Essa também parece ser uma distância segura que é operada através 

dos fiéis na contemporaneidade. Na confissão tradicional há uma implicação e 

responsabilização personalizada. O sujeito deve comprometer-se com a sua 

fala e posteriormente com a penitência que lhe é dada. Hoje a confissão é 

socializada.  

Essas considerações nos fazem pensar que se de um lado há uma 

penetração maior da Igreja não só na casa, mas também na intimidade do 

telespectador, do fiel, modelando-lhe a subjetividade, através de um discurso 

que é aplicado sem resistência, ou com um mínimo de reservas, há também 

um fenômeno recente na história da relação entre a Igreja e seu fiel, que é a 

“não-implicação”. Ou seja, torna-se possível construir uma relação de 

distanciamento seguro e conveniente. O que parece ser muito oportuno, uma 

vez que o discurso da Igreja aparecia tradicionalmente como assustador, posto 

que comportava a culpabilização do fiel e a necessidade de penitenciar-se. 

Mesmo feita essas observações, é presente em todos os depoimentos, 

formais e informais, a observação de que há repercussão e eco do discurso de 

Pe. Fábio de Melo nos espectadores e de que tal discurso é, de fato, o discurso 

da igreja. Vejamos os próximos depoimentos a esse respeito. 

 
Pergunta nº 4: Que efeitos a linguagem do Pe. 
Fábio provoca no telespectador do programa 
Direção Espiritual? 
 
Através das orações, das músicas, das mensagens, 
muitas pessoas são tocadas e curadas, em nome de 
Jesus, sendo o padre o instrumento dessas curas 
(M.P.A.F. 33 anos – PB) 
 
Através de suas sábias palavras ,ele consegue 
atingir as pessoas que estão passando por algum 
problema. Ele consegue usar a sua psicologia junto 
com o trabalho de evangelização e isso ajuda muito 
(V.R. 37 anos – SP) 
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Ele o tempo inteiro usa do conhecimento em 
psicologia humana, filosofia, antropocentrismo, entre 
outras ciências do comportamento do homem, para 
embasar o que ele fala. O evangelho está o tempo 
todo presente no discurso dele e isso vai 
transformando a pessoa, vai tocando a gente 
profundamente. (V.R.A.S. 33 anos – SP) 
 

 
  Por mais conflitivo que possa parecer conjugar um discurso 

“psicológico”, “filosófico” ou das “ciências do comportamento do homem”, tudo 

isso é feito para sedimentar e ilustrar o discurso da Igreja que está na raiz do 

discurso de Pe.Fábio de Melo, com o intuito de resgatar e conquistar cada vez 

mais adeptos ao catolicismo. 

             O discurso de Pe. Fábio de Melo torna-se mais intimista, pois se 

constrói através do pathos, ou seja, do apelo à emoção, apesar da estrutura 

racional de seu discurso.  A sua linguagem é emotiva porque a emoção é o 

tema do programa, é a matéria-prima do cotidiano dos telespectadores e está 

no centro da estruturação da auto-estima dos sujeitos. 

Comoção, alívio, consolação, e outros sentimentos podem ser 

experienciados através do programa Direção Espiritual, ligando diretamente ao 

vivido do telespectador, o que parece estar ausente em muitas das celebrações 

tradicionais em que a preleção cristã parece longínqua da vida dos seus fiéis. 

Nos depoimentos seguintes, há outros pontos que reforçam nossas 

observações. 

 
Pergunta nº5: Na sua opinião o que faz  a 
popularidade do programa Direção Espiritual? 
Ele fala a linguagem do povo, mesmo as vezes 
utilizando uma linguagem rebuscada, pois seu 
discurso fala do que é comum ao povo, da dores, 
das alegrias. Ele traduz de forma doce e ao mesmo 
tempo imperativa as situações difíceis. Com certeza 
seu jeito de falar, de vestir, de cantar o difere do 
perfil de muitos sacerdotes que usam seu discurso 
apenas para jogar na cara do cristão, para apontar o 
pecado, o erro. Por isso tantos o seguem 
(V.R.A.S.33 anos – SP). 

O padre Fábio tem vários dons, o da palavra é, na 
minha opinião, o mais vibrante. Ele realmente tem 
um lado doce, afetuoso e carismático, mas a fama é 
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de Jesus, como ele sempre testemunha. Padre 
Fábio é apenas a ponte que nos liga a Jesus ,e 
como ele tem o dom da palavra, consegue muitos 
seguidores, mas o caminho é um só: Jesus. 
(M.P.A.F. 33 anos – PB) 
 

A linguagem mas humanitária e simples passando 
que tudo é mais fácil quando realmente almejamos 
um melhor caminho pra nossas vidas. Isso faz com 
que as pessoas o acompanhem cada vez mais 
(F.S.L.31 anos – RN). 
 

 A fórmula da popularidade parece, então, estar encerrada em “falar a 

linguagem do povo”. Estaria aí a grande qualidade de Pe. Fábio de Melo e seu 

programa: pôr em comum, “falar do que é comum”, do que é banal. Trazer a 

dimensão da cotidianidade mesmo que em alguns momentos sua fala possa 

parecer “rebuscada”.  

 Nota-se que em ambos os depoimentos aparece a palavra “doce” como 

uma característica central de Fábio de Melo. Não é dessa imagem que o 

discurso da Igreja, tradicionalmente, severo e ríspido se reveste. Mesmo para 

se fazer “ponte” do discurso divino (“a fama é de Jesus”), Pe. Fábio de Melo 

precisa ter o dom de comunicar, ser capaz de traduzir com clareza essa 

docilidade, colocar-se empaticamente em uma relação com o telespectador 

que não pareça artificial, mas tão natural como se ele fosse “um velho 

conhecido” para o qual é também natural “abrir-se”. 

 Uma vez mais é interessante perceber essa guinada do discurso 

tradicional para o discurso veiculado em nome da mesma Igreja Católica, em 

seu canal televisico, o programa Direção Espiritual. A transição do discurso 

“severo” para um outro predominantemente “doce” parece também atender a 

uma necessidade contemporânea, de uma relação com o pai (aqui no sentido 

psicológico e particularmente psicanalítico). Em Freud (1974) o pai é a lei e a 

fonte de autoridade, normas e costumes. A representação de Deus como pai 

supremo sempre vinha acompanhada com uma rigidez no cumprimento de 

suas normas e uma inflexibilidade em relação aos erros. Acontece que essa 

postura da igreja católica afugentou muitos de seus fiéis. O filho rebelia-se 

contra o pai e contesta a sua autoridade veiculada com severidade. 

Presentemente os filhos desgarrados parecem sentir a “ausência” de uma 
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figura de suporte, de apoio. Torna-se extremamente conveniente que o pai 

contemporâneo possa assentar as suas leis em um discurso afetivo e “doce”, 

para que seu filhos não se rebelem, para que se tornem igualmente 

“docilizados”. É o filho sendo resgatado pelo Pai, é uma reconfiguração do pai 

que acolhe o “filho pródigo”. 

  Por outro lado, também é possível assistir a uma relação mais 

“instrumental”, “objetivada”, do fiel com sua crença religiosa. Ao realizar um 

distanciamento seguro, ele pode agora contornar a culpa, a responsabilização 

e a penitência. 

Nesse cenário construído sob novas possibilidades de relação entre 

igreja e fiel, podemos constatar elementos novos presentes na produção de 

subjetividade no mundo contemporâneo. 
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CONCLUSÃO 
 
                        Diante do trabalho realizado podemos concluir que o programa 

Direção Espiritual, cujas diretrizes são eminentemente religiosas (e que se 

mostram até no fato da condução ser de um padre católico e não um leigo 

seguidor dessa religião), aparece no vácuo deixado pela “tecnologia do 

sagrado” e se apresenta de uma forma moderna apontando também o sujeito 

como “detentor da verdade sobre si”, utilizando-se de uma linguagem de auto-

ajuda para poder permear na subjetividade, apoiado por um discurso da 

psicologia de escolhas sobre si, ao passo em que evidencia paradoxalmente 

uma religião firmada em dogmas inquestionáveis e determinismo teológico.   

                       O discurso do Pe. Fábio é um discurso que traz a realidade do 

outro para ser reconfigurada, ao mesmo tempo em que se dispõe a trazer a 

sua própria realidade para se mostrar humano e chegar mais perto do sujeito 

que o escuta, o seu interlocutor, o seu telespectador, o fiel que se aproxima 

dele e reaproxima - se da igreja, sentindo que pode ser acolhido, resgatado, 

liberto das culpas e dos medos. Não se alimenta mais do discurso que inflama 

suas culpas e seu remorso, o discurso é de resgate, de acolhimento, é 

terapêutico, é acolhedor, que anuncia um modo de proceder da Igreja que se 

ancora mais fortemente em um modelo terapeutizante, distanciando-se de um 

discurso punitivo, como era a “marca” forte da igreja tradicional.  

                     Durante a entrevista com o Pe. Fábio, ele confirma essa 

perspectiva do discurso que não tem a intenção de ser  verticalizado, que é 

uma tentativa de estabelecer vínculo, de chamar o outro para uma conversa e 

não uma imposição de uma idéia. 

 

                     Na medida em que esse discurso se instala e que o medo cede o 

lugar para a compreensão e o acolhimento do “fiel desgarrado”, é possível 

estabelecer alguns pontos de prospecção.  

                   Primeiramente, retomando à introdução deste trabalho, o mal estar 

na modernidade que denuncia, no próprio modo de organização 

contemporâneo do capitalismo, o sentimento de isolamento, de solidão, de 
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afeto, de angústia frente ao porvir e da dificuldade em lidar com as perdas e a 

morte.  

                      É para esse homem moderno que o discurso acolhedor, afetivo e 

docilizado aparece como pratica terapeutizante fazendo eco nos fiéis que de 

outro modo estariam também distanciados do modo tradicional de expressão 

da igreja.  

             Partindo de sua imagem carismática, o Pe. Fábio de Melo 

mobiliza o telespectador, fazendo com que ele o perceba como espelho, como 

exemplo possível de ser imitado, alguém que passou por dificuldades e que 

conseguiu vencer, porque eram “tribulações possíveis para uma pessoa 

comum”. Estaria em curso uma imagem identificatória moderna mais atraente 

que a dos santos sofredores, uma imagem que triunfa diante dos percalços e 

insucessos da vida, ao invés de sucumbir tragicamente às injunções do mundo, 

de “fenecer” diante do sofrimento que as provações da vida impõem.  

            Com isso queremos chamar atenção para o possível surgimento 

de uma nova visão de discurso religioso, de uma subjetividade que se pode 

fazer menos ancorada em atos heróicos como os dos santos e do Cristo e mais 

fundada no cotidiano, numa ética de “bem proceder”,  “do respeito mútuo”, da 

convivência cooperativa.  Reforçando a imagem do cristo vencedor, capaz de 

resgatar a fé que cura, que supera os obstáculos, o Cristo que olha nos olhos e 

faz o outro perceber que pode se resgatar e se reerguer em busca do caminho 

da autotransformação.  

            Que tipo de nova subjetividade estaria sendo anunciada no 

discurso religioso do pe. Fábio? Acreditamos que seria uma relação com o 

sagrado, cada vez mais distanciado da culpa, do pecado, da punição divina e 

mais próximo da compaixão, do erro que nos torna humanos, de uma 

“santidade” que se torna possível de ser experienciada numa vida profana. 

Essa possibilidade de experienciar uma vida “santificada” dentro de uma 

experiência cotidiana profana parece ser o traço de uma nova relação com o 

divino que estaria sendo mais aceita nos cenários religiosos tradicionais.  
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Em face disso, algumas questões nos foram surgindo neste trabalho:  

                   Estaríamos assistindo a um momento em que as fronteiras 

estariam cada vez mais “borradas” entre a transcendência e a imanência, entre 

o espiritual e o mundano?  

                     Viveríamos novas possibilidades de construção de subjetividades, 

na qual a dimensão espiritual não escaparia também de novos 

reordenamentos? Um deles seria a presença de novos modelos identificatórios 

na figura de Padres que “erram” e “triunfam” em suas limitações e erros, 

substituindo os santos sofredores que se “imolam” para purificar sua vida de 

erros e enganos?  

                      Igualmente nos indagamos se não estaríamos diante de um novo 

modelo de terapia de massas que se torna cada vez mais popular no Brasil por 

fazer apelo à intimidade, por buscar cumplicidade e uma relação de 

pessoalidade com o telespectador, divergindo dos programas televisivos 

católicos tradicionais e das missas impessoais?  Essa forma de tecer o discurso 

mais próximo aos fiéis seria uma das formas de resgatar os adeptos ao 

catolicismo, uma vez que uma das queixas dos católicos que buscam outras 

instituições religiosas, como as igrejas evangélicas, é a falta de aproximação 

durante as missas. Essa relação de verticalidade que distancia o padre dos 

fiéis, o ritual que se repete sempre sem aproximar a interpretação das 

sagradas escrituras com a realidade de vida dos fieis. 

                       Tais questionamentos abrem-nos outro leque de indagações:  

                       Seria esse novo discurso religioso promotor de bem estar em um 

mundo profundamente “fraturado”? Seria esse discurso propiciador de uma 

cura interior na medida em que ela se faz sentir através justamente da 

aceitação da “fratura”, das contradições que habitam o coração do humano?  

                       Finalmente, como a Igreja poderia lidar com o discurso do Pe. 

Fábio de Melo à  medida em que esse discurso lança tensões entre seu caráter 
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terapeutizante e acolhedor e os ensinos tradicionais da Igreja, que incluem a 

noção de pecado e punição?  

                        Diante de toda a trajetória com que se delineou esta pesquisa, 

podemos concluir que esse modelo de interação religiosa, através deste 

discurso de resgate do Pe. Fábio de Melo no Programa Direção Espiritual, é o 

viés que ecoa na necessidade do fiel que busca na religião a direção para os 

seus problemas, é a forma de discurso que aciona no sujeito o seu “curador 

interior”17, sua renovação de vida. É neste discurso de acolhimento no qual a 

Igreja se renova e reafirma a imagem de um Deus amoroso, compassivo e pai. 

É esse o tipo de discurso que promove o acesso à cura interior do indivíduo. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
17

 Recursos psíquicos, internos que podem ser mobilizados pelo sujeito para enfrentamento de 
adversidades. 
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Anexo 1 – Entrevista realizada com Pe. Fábio de melo 
 

 

 

Entrevistadora: 

Eu tenho percebido, através do seu trabalho no programa Direção Espiritual, 
que o seu discurs, não é um discurso verticalizado, que exerce o poder através 
da imposição, ou através, vamos dizer assim, reforçando o pecado, reforçando 
esse poder que a Igreja sempre exerceu. Seu discurso é um discurso 
docilizado, que permeia na subjetividade do outro, é um discurso de resgate 
que acaba promovendo o trabalho de cura interior, não é?, porque mesmo 
através do sistema midiático você consegue penetrar na subjetividade, na 
individualidade de cada um. Então eu queria saber do senhor como é que o 
senhor percebe esse trabalho no programa Direção Espiritual através do seu 
discurso? 
Pe. Fábio: 
Bem, o que eu percebo dentro da linguagem que eu utiliz,  dentro do formato 
do programa é justamente esta tentativa de fazer o outro sentir-se dentro do 
contexto, a conversa é com ele, né?  Eu acredito mesmo que não é 
verticalizado mesmo, não vem de cima, não. É um conversa, uma tentativa de 
aproximação, de estabelecer vínculo, bem dentro do contexto da simbólica 
mesmo, da psicologia, estabelecer um vínculo simbólico que possa ajudar a 
pessoa a pensar. Que não seja uma imposição de uma idéia.  
Entrevistadora: 
Como você percebe o programa hoje, a dimensão que o programa tomou? 
Pe. Fábio: 
Eu não consigo saber fora daquilo que eu recebo né?, então o que eu sinto é 
que tem uma penetração bastante interessante, as pessoas tem se identificado 
muito com essa forma de fazer a coisa. 
 
 
Entrevistadora: 
Além da formação teológica, existe alguma outra formação que ajuda no seu 
discurs,o que acaba sendo um trabalho terapêutico? 
Pe Fábio? 
Eu acho que a cultura geral na, a cultura geral , eu exerço  o tempo todo ali  eu 
percebo isso né? que além da teologia,  eu utilizo também da filosofia, da 
psicologia e esse discurso integrado é que faz um pouco da literatura também, 
e esse discurso integrado acaba facilitando a comunicação das pessoas. 
Entrevistadora: 
Há algum teórico da psicologia que mais você gosta? 
Pe. Fábio: 
Eu gosto muito de Jung 
Entrevistadora: 
Muito obrigada Pe. Fábio. 
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Anexos 2 – Discursos dos programas – Relacionamento 
 
 
Tema: Agressões a personalidade (discurso proferido em 15/05/2008 no 
programa Direção Espiritual). 
 
 
Pe. Fábio: 
   Eu recebi uma carta muito bonita, gente, eu não vou dizer de onde é para 
não expor a pessoa. O nome dela é Ana e ela com muita simplicidade escreveu 
com muita profundidade uma problemática que talvez muitas mulheres ao se 
identificar neste momento. 
Telespectadora:  
                        Pe. Fábio, eu sei muito bem o significado de não ser coisa 
nenhuma. Meu marido me demoliu na lua de mel. O quarto deixou de ser 
quarto e se transformou numa enfermaria. Foram anos rastejando ao lado dele 
até poder ficar em pé novamente. Como o cale a boca era constante, fazia da 
música uma aliada. Eu ouvia as canções e nas letras eu procurava pistas que 
Deus pudesse me deixar. Assim, despercebido aos olhos dele, o alicerce ia 
sendo reconstruído aos poucos, lentamente. Sua canção tocou no dia que a 
tão temida porta finalmente foi aberta. Com o tempo e com o auxilio de amigos 
declarados e velados, consegui passar por toda a minha vida e fazer dela um 
novo coração. Hoje, ele transita pela minha casa, porque é o pai dos meus 
filhos, mas pelo meu corpo nuca mais. Coincidência ou não, no dia 
internacional da mulher recebi a visita de uma amiga, ela estava triste e 
reclamando da vida, então fui ao meu quarto, peguei o seu livro. “Quem me 
roubou de mim” e dei para ela de presente. Muito difícil que antes de você me 
sentiria com tanto valor. Sua benção e um grande abraço, Ana. 
 
Pe. Fábio: 
                        Ô minha filha, muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu acho 
interessante porque essa partilha da Ana, muito sincera, ne?, como que uma 
mulher já na primeira noite de núpcias né? tem todo o seu sonhos de esposa, 
de futura mãe demolida por causa da agressão de um homem. Veja bem que 
ela já conheceu a violência do marido na primeira noite. E esse é o problema, 
minha gente, que tem acompanhado muitas mulheres por este Brasil, por este 
mundo a fora, a violência doméstica. O grande passo, ainda ontem, acho que 
foi ante ontem, que encontrei uma mulher e ela me disse assim muito 
rapidamente, ele falou assim: Padre, você não me conhece, mas o seu livro me 
devolveu a liberdade, obrigado. E saiu assim da minha presença e eu fiquei 
pensando no quanto que às vezes pequenas palavras, pequenos gestos são 
capazes de despertar grandes atitudes.  
                       Veja bem, qual é o grande problema do contexto de violência 
que as mulheres vivem dentro dos seus lares? É justamente a capacidade de 
se posicionar contrária ao seu agressor. Volto a dizer, minha gente, a vitima na 
maioria das vezes alimenta o agressor com atitudes de vitima. No livro O 
seqüestro da subjetividade, há um momento em que a gente fala disso. O que 
é a condição de vítima? É a pessoa que vai vivendo o processo de 
depreciação, quando ela vai perdendo o referencial do valor que tem. Acho 
bonito porque  Ana vai falando assim: Pe. Antes de você eu não me sentia com 
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tanto valor, antes do seu livro eu não conhecia tanto o meu valor. O estado de 
vítima é justamente isso, eu faço uma comparação do seqüestro do corpo com 
o seqüestro da pessoa, aquilo que ela tem de mais profundo, né?  No 
seqüestro do corpo o seqüestrador trata mal o seqüestrado para fazê-la vítima. 
Quanto pior é o tratamento no cativeiro, maior é a rendição da vitima, isso é um 
dado estatístico. O seqüestrador ao tratar mal o seu seqüestrado, ele cria 
naquele seqüestrado uma dependência. É como se estabelecesse no coração 
do seqüestrado a certeza de que quanto mais ele for rendido aos maus tratos, 
maior será a garantia de que ela continuará viva, interessante isso, mas o 
seqüestrador tem o poder de minar até mesmo a confiança daquela pessoa 
que ela tem nela mesma. Ela começa a colocar a confiança dela no 
seqüestrador, no agressor.  
                       Às vezes, minha gente, o contexto da violência doméstica, ela 
faz a mesma coisa. O agressor rouba aquilo que ela tem de mais sagrado, que 
é a auto-estima, a confiança, a coragem, e quanto mais vitima ela estar maior o 
poder do agressor sobre ela. Por isso que eu sempre digo, grandes violências 
começam com pequenos gestos de violência. Só que tem um detalhe, se você 
permite o primeiro tapa e fica calada, você autoriza o seu agressor a dar o 
segundo. Se você recebe o segundo e continua calada, você está autorizando 
o seu agressor a dar o terceiro. Eu particularmente penso que agressão familiar 
é caso de polícia. Ah, padre, mas eu vou denunciar o meu esposo a policia? Às 
vezes minha gente, a denúncia primeiro precisa ser no contexto familiar. Não 
tem o direito de esconder de filho, não tem o direito de esconder dos irmãos, do 
pai.  Muitas vezes a mulher passa por tudo isso calada porque elas têm medo 
de denunciá-los. A primeira denuncia que se deve ser feita não é a policia,não.  
É ao seu contexto afetivo, a gente só consegue mudar a vida, gente, se nós 
tivermos amparados afetivamente. Sofrer uma violência já é muito doido e 
muito sofrido. Sofrer na solidão é muito pior ainda, e ai, Ana, você tem toda 
razão ao dizer que o seu marido não tem mais o direito de transitar pelo seu 
corpo, não tem o direito. Se ele não sabe passar por você da maneira como 
você merece que ele passe, com respeito, com carinho, com afeto, então ele 
não tem de passar de jeito nenhum. É direito seu, minha filha, querer a 
qualidade do seu casamento. E muitas vezes, minha gente se nós não fazemos 
essa denuncia ao contexto familiar, nós jamais estaremos fortificados e 
fortalecidos para vencer esta dificuldade. 
                        Volto a dizer, na solidão tudo fica mais difícil, e às vezes a 
partilha é o melhor jeito que nós temos. Sair da condição de vitima é o passo, 
nós não podemos ficar curvados as agressões na vida. E ai a gente pode até 
estender um pouquinho essa conversa. As agressões que nós recebemos 
muitas vezes não são físicas. Quantas vezes na sua vida você se sentiu vitima 
de alguém por causa do discurso? Um discurso autoritário sobre você? 
Quantas vezes você temeu as pessoas ao invés de respeitá-las, porque aquele 
discurso era agressivo? Não agredia seu corpo mais agredia a sua alma, 
agredia sua alto estima, agride a sua capacidade de amar a você mesmo. È 
aquela velha história, uma criança, por exemplo, quando ela escuta do 
professor, você é burro, você é feio, isso é uma agressão terrível, porque a 
criança, ela não tem o filtro, ela não consegue filtrar a informação, ela recebe a 
informação e aquilo se torna uma forma de autoridade dentro dela. E existem 
palavras que são muitas vezes muito agressivas para o contexto da criança. 
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, 
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com aquilo que a gente conversas perto das crianças porque possa(sic) ser 
que a gente esteja agredindo mais aos nossos filhos com as nossas palavras e 
as nossas conversas do que se a gente estivesse dando um tapa nele. Às 
vezes um tapa na bunda, ele corrige, mas às vezes uma palavra doida, uma 
palavra de amargura que a gente derrama em cima dos filhos ela dói muito 
mais do que um tapa. Quantos pais, né? vivem os conflitos dentro de casa, 
conflitos terríveis que se manifestam em palavras grosseiras, né?eu sempre 
digo né?, na hora da raiva a gente fala o que não deve, mas cuide então para 
você não falar o que não deve, porque pode ser outro dia eu tava, eu me 
lembro de uma situação que eu passei. A pessoa tinha me magoado 
profundamente com uma coisa que ela tinha me dito e já tinha passado tanto 
tempo né?, e ai um dia a gente tava conversando e eu falei, falei: Nossa, um 
dia você me machucou tanto com uma coisa que você me disse que eu queria 
devolver esse lixo. É seu não é meu, não. Porque de vez em quando é bom a 
gente devolver o lixo não é? Às vezes a gente guarda o lixo do outro e não 
devolve. Eu falei eu quero devolver porque esse lixo não é meu, é seu. Você 
que faça a reciclagem dele, e na hora que eu falei ela me disse: Engraçado, eu 
não me lembro de ter dito isso. Na hora eu pensei, é muito mais fácil o que foi 
ofendido lembrar-se, porque o que foi ofendido não se esquece. Quem ofende 
geralmente esquece, mas o que foi ofendido ficou registrado ali dentro porque 
a palavra, ela representou o mesmo que um trauma, uma pancada na alma.  E 
às vezes, minha gente nós somos tão agressivos no nosso contexto familiar, às 
vezes o marido nunca deu um tapa na esposa, mas o olhar dele é uma 
agressão. Às vezes o jeito como olha, o jeito como fala, às vezes trata a mulher 
como se fosse um objeto. Ninguém quer ser objeto. Às vezes é áspero o tempo 
todo no jeito de falar, mas não precisa ser assim. A gente pode amaciar as 
palavras. Nós podemos ser mais ternos. Você pode continuar tendo autoridade 
sobre seus filhos, mas você pode ser terno. Ternura não retira a autoridade de 
ninguém não, ao contrário, ela concede cada vez mais a autoridade. Grito não 
convence ninguém de nada. Nós não gostamos que gritem com a gente, e 
infelizmente às vezes é o nosso jeito de falar.  
                       Quando nós perdemos um pouco a razão e o contexto da 
agressão ele vai crescendo dentro de nós. Então, minha gente, todas as vezes 
que nós identificamos esta agressão dentro da nossa casa, a primeira coisa, 
vamos nos livrar desse espírito de vitima, se você é mulher e vive contexto de 
agressões, se você é filho e vive contextos de agressões, se você é marido e 
também vive contexto de agressões, a primeira coisa que nós precisamos fazer 
é a gente ter a coragem de levantar os nossos olhos, de olhar bem o nosso 
agressor e de dizer a ele que nós não somos um objeto. Nós não somos e não 
queremos ser tratados como objetos.  
                         Você já teve medo na vida, e você sabe muito bem que 
fantasmas sobrevivem de medo, quanto mais medo a gente tem, maior é o 
poder que este fantasma tem de nos assombrar. No dia em que você olha esse 
fantasma nos olhos, no dia em que você desafia o seu medo, ele deixa de 
exercer tanto poder sobre você e esta é uma realidade. 
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Tema – Encontrar a pessoa certa (discurso proferido em 01/05/2008 no 
programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectador:  
 Pe. Fábio (essa é a Telma de Guarulhos), o senhor fala no seu livro que não 
existe um amor perfeito, mas que existe sim a pessoa ideal. Como encontrar 
essa pessoa padre? Se eu encontrá-la na rua, como saberei que ela é a 
pessoa certa? 
 
Pe. Fábio: 
                        Olha, que escrito na testa não vai tá não (risos). A diferenciação 
não é bem essa que eu faço, não. Lá eu digo que não existe a pessoa ideal, 
existe a pessoa certa. O amor perfeito eu faço, eu digo que amor perfeito só 
existe no jardim né, aquela florzinha miudinha que tem. O único amor perfeito 
que existe na vida. O resto não. Perfeição, o conceito de perfeição na nossa 
cabeça às vezes ele é muito triste. Perfeito é tudo aquilo que está pronto, 
acabado, é o conceito grego, né? que nós herdamos, sabe que a cultura 
ocidental ela é toda baseada, muito baseada na cultura grega. E o conceito de 
perfeição da cultura grega veio para nós. Perfeito é tudo o que está pronto, 
acabado, e não é bem assim. Por isso que este amor, nós não vamos nunca 
encontrar. Amor perfeito é aquele que não tem defeito. Então este não existe, 
todo amor tem que ter defeito, senão não é amor.  
                       O amor é justamente a junção de qualidades e limites, como é 
que vai ser amor perfeito? Não. Aí quando eu falo, muitas pessoas na busca 
desse amor perfeito começam a idealizar as pessoas. Então ficam idealizando 
o namorado, ficam idealizando, ah o homem e a mulher da minha vida, sei lá, 
ela é perfeita. Não, essa pessoa não existe. Existe a pessoa certa. É aquela 
pessoa que tem defeitos e qualidades, você faz a matemática e descobre que 
vale a pena ficar do lado dela. Como é que você vai descobrir, minha filha? A 
medida em que você conhecer. Porque o conhecimento é que autoriza você 
dizer que você quer aquela pessoa ou não. Por isso que eu não acredito em 
paixão fulminante, amor a primeira, cuidado com isso. Amor à primeira vista 
pode se transformar em engano a primeira vista, desgraça à primeira vista. 
Tudo é uma questão de tempo. Então tem que tomar muito cuidado. A gente só 
sabe que ama uma pessoa a medida em que a gente conheceu, que a gente 
se esbarrou nos limites daquela pessoa e nas qualidades.  
                       Casar com uma realidade idealizada é muito perigoso, inclusive 
no livro Quem me roubou de mim, o seqüestro da subjetividade, eu falo muito 
disso. Há muitos casamentos que se desfazem à medida que as pessoas se 
conhecem. Estão casados há mais de trinta anos, mas foram se conhecer ali, 
nesse processo de trinta anos, e às vezes você descobre que achou que se 
casou com um príncipe, mas ele não era mais nada a menos do que um sapo. 
E aí o que fazer com esse sapo depois que se casou, né? E muitas vezes 
neste processo muito rápido e artificial do namoro, as pessoas acabam levando 
para o altar um sapo achando que é um príncipe. É bom que você saiba que 
amor perfeito não existe, a pessoa ideal, ela não existe, e ela não tem a 
obrigação de ser aquilo que você queria que ela fosse. Ah! Eu me decepcionei 
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com você. Que ótimo! Eu acho ótimo quando alguém fala que se decepcionou 
comigo. Porque pelo menos agora eu sou livre. A coisa mais triste que tem, 
minha gente, é a gente ficar amarrado naquilo que o outro imaginou da gente. 
A gente ficar amarrado naquilo que a gente quer que o outro seja. Deus me 
livre. E tem gente que não tem a coragem de contar a verdade. Vai mentindo, 
mentindo, mentindo, vai fingindo, fingindo, fingindo, porque quer ser o que o 
outro imaginou. Mas chega um momento que não vai dar conta. Não vai dar 
conta mesmo.  
                       O processo de idealização das pessoas é um processo 
extremamente desastroso, e às vezes você casou com o homem que você 
imaginou e não com o que você encontrou. Fechou os olhos para tudo o que 
precisava enxergar, e acabou levando para o altar um homem de plástico. Ele 
não é de plástico. Ele não tem a obrigação de ser de plástico. Casou com esta 
pessoa, está namorando com esta pessoa, comece a descobrir tudo o que ela 
tem para depois não dizer que você foi enganado. E olha, nessa artificialidade 
que é própria do mundo de hoje está cada vez mais difícil conhecer as 
pessoas, porque falta oportunidade para conhecer.  
                        Minha gente, os ambientes que muitas vezes a gente freqüenta, 
onde os namoros começam, não são ambientes favoráveis ao conhecimento. 
Você vai para essas baladas, para essas micaretas, sei lá como é que se 
chama isso. Tem umas baladas que começam ao meio dia e terminam três 
dias depois. Como é que você vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa 
dentro de um contexto desses? Não, ali o máximo que vai acontecer é uma 
paquera, um interesse muito superficial. Não estou dizendo que esse amor não 
pode dar certo, o que eu estou dizendo é que, se não passa o barulho da 
micareta, se não passa o barulho da balada, se não tira a maquiagem, se não 
desce do salto, se não tira a grava, gravata não se usa na balada, né? Se não 
tira a roupa da balada, para vestir a roupa do dia a dia, e a,gente olhar para o 
outro com naturalidade, sem a maquiagem. É só assim que a gente vai saber 
se o outro pode fazer parte da nossa vida ou não. 
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Tema – Sentimentos desordenados(discurso proferido em 28/02/2008 no 
programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectadora: 
Pe. Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um 
colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e 
agora não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, 
pois a frieza com o meu marido está sendo inevitável.  Estou traindo o meu 
marido padre? 
Pe. Fábio: 
                         Minha filha, a traição começa no momento em que nós nos 
permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E 
relacionamento é investimento o tempo todo. Se você é uma mulher casada, se 
você quer viver a fidelidade com o seu marido, você vai ter que ter um 
comportamento diferente das outras. Sartre, um grande filósofo, inclusive ateu, 
ele dizia que a origem de todas as angustias e ansiedades da vida estão nas 
possibilidades. É verdade, se você entra numa concessionária e vai comprar 
um carro, se você tem cinco cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar 
angustiada até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai e esquece 
que tem outra, não é assim?, se não você vai ficar a vida toda, ô meu Deus 
poderia ter pegado aquele vermelho. Tinha aí umas quinze, vinte e cinco 
possibilidades, dependendo de algumas que já são muito rodadas, já andou 
muito pela vida, e já namorou muito, enfim. Mas no momento em que você 
estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir 
naquele definitivo. Não adianta agora você viver fazendo investimentos fora do 
seu relacionamento. Quando você está namorando é ate possível que você 
enxergue outras possibilidades para você, mas a partir do momento em que 
você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja 
honesto que, primeiramente com você,  fazer alimentos né? alimentar o afeto 
por uma outra pessoa. A não ser que você não queira mais o seu casamento, 
aí é diferente, ai o problema é seu, mas se você quer, o problema é nosso. Se 
você quer o seu casamento e está passando por esta dificuldade,  o problema 
é nosso também, porque nós nos responsabilizamos por aquilo que é 
partilhado aqui. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição 
que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você 
mesmo. É você que está se traindo, minha filha, porque dá muito trabalho, você 
levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo se você continua 
alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, 
que não seja de acordo. Isso não significa que você não pode mais ter amigo, 
isso não se significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que 
compõem o mosaico da sua vida, mas o amor conjugal, esse amor erótico, 
né?, você alimenta pelo seu esposo e se você não fizer o esforço para isso 
continuar, você correrá o risco então de viver o processo de traição, que no 
primeiro é traição a você mesmo, e depois traição a ele, naquilo que você vai 
realizar concretamente nas possibilidades que você assumir para você mesmo.  
                       Eu particularmente penso, minha gente, que a melhor coisa que 
a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é 
fundamental. Você,como mulher ,sabe muito bem quem é você, onde que 
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estão os seus pontos fracos, e se você começar a explorar demais os seus 
pontos fracos, você perde o prumo da existência. Eu partilho isso para vocês 
como padre. Como padre nós temos que ter uma disciplina diferente, não 
adianta. Claro que nós temos os nossos erros, os nossos deslizes, os nossos 
pecados, e eles estão o tempo todo em nós, mas, por exemplo, em termos de 
afetividade, existem pessoas que nos despertam coisas que são diferentes das 
outras. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma 
sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua 
se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua, a 
sua defesa. É como se você estivesse jogando contra você mesmo. Se eu 
tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta 
que me favoreça isso. E eu tenho consciência no momento em que eu não 
tenho. Eu tenho muita consciência porque isso para mim é uma questão de 
honra e eu preciso preservar. Imagina no trabalho que eu faço, na vida que eu 
levo é de fundamental importância que eu tenha os meus afetos na minha mão. 
Ainda ontem eu estava falando com o padre Mario Marcelo e a gente brinca 
muito, a gente rir muito da nossa condição de padre, daquilo que a gente 
enfrenta como padre, mas há sempre uma seriedade na nossa conversa. 
Mesmo que a gente brinque com o assunto, porque isso para ele é uma 
questão de consistência mesmo. Como é que você pode se manter bem no 
trabalho que se você não assumi o equilíbrio afetivo? Então de vez em quando 
à gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades quando 
você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando 
você começa a minar o seu campo, mas ai não. Quando você se apercebe 
disso, é hora de você tomar a sua decisão e aqui, minha filha, a sua situação é 
semelhante a minha, é semelhante a do Cristian (o tecladista do programa) que 
é um homem casado, é semelhante a de muita gente aqui que é casado. Se a 
gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa, tô 
errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que 
você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e 
se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, 
olhe para o seu marido e reconstrua isso dentro de você, reorganize isso 
dentro de você, é possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento 
desorganizado, se a gente quiser a gente coloca em ordem, agora se agente 
não quiser,a bagunça vira generalizada e daquele outro vai virando outro, vai 
virando outro e ai a gente perde o equilíbrio. 
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Tema – Além das aparências (discurso proferido em 28/02/2008 no programa 
Direção Espiritual). 
  
 
Pe. Fábio: 
                        Boa noite. É com muita alegria que começamos mais um 
programa Direção Espiritual. Hoje recordando dessa lógica dos contrários. 
Você já parou para pensar que na vida não dá nenhum trabalho olhar para a 
aparência das coisas, não requer muito esforço de nós. Olhar para o aspecto 
exterior é muito fácil, emitir algum comentário sobre aquilo que a gente viu, 
sobre aquilo que os nossos olhos esbarraram, são as superfícies da vida, é 
essa parte mais fácil de ser enxergada, é essa parte externa que nós 
encontramos com muita facilidade. Agora se você começa a pensar que a 
realidade é isso, muito mais do que os seus olhos podem lhe revelar, você 
começa a entrar no mistério das coisas.  
                      Para quem gosta de filosofia e sabe um pouquinho sobre filosofia, 
esta é a regra dos filósofos. É ultrapassar o limite das aparências, naquilo que 
na filosofia nós chamamos de senso comum. Daquilo que é o dado natural, 
daquilo que nós podemos saber sem muito esforço, mas a filosofia nos ensina 
e a sabedoria nos encaminha para isso, que todas as vezes que nós 
ultrapassamos a superfície da realidade, nós somos presenteados com o 
pensamento de profundidade, com aquele conhecimento que vai além do que 
os nossos olhos podem enxergar.  
                       Eu particularmente penso que ultrapassar os limites da 
aparência é verdadeiramente conhecer, sobretudo quando tratamos de 
pessoas. Quantas vezes você já teve uma opinião formada sobre uma pessoa 
com quem nem se quer você trocou uma palavra? Quantas vezes você emitiu 
um comentário sobre alguém sem ter tido um conhecimento verdadeiro 
daquela pessoa? Essa é a tentação de toda hora, é aquela sensação de que a 
gente viu, de que a gente sabe, só porque um dia a gente casualmente passou 
pelo outro.  A filosofia também é uma regra interessante que nos ensina que 
preconceito é aquilo que vem antes do conceito, é aquilo que nós formulamos 
antes de verdadeiramente ter tido um contato com a realidade.  
                        Ter o preconceito em relação a alguém é a gente achar alguma 
coisa antes de conhecê-la.  Um preconceito é sempre uma forma de prisão, 
prisão para mim que acho que conheci e prisão para o outro, uma vez que eu o 
coloco dentro do meu achismo. Eu acho que ele é isso. E o aprisiono no 
preconceito que tive dele. Jesus o tempo todo quebrava a regra dos 
preconceitos por uma razão muito simples, Jesus não sabia enxergar a 
margem, Ele ia sempre além, por isso ele era capaz de convencer as pessoas 
de entrarem numa dinâmica de crescimento, de superação de limites, 
justamente por causa da sua capacidade de olhar com profundidade. Olhava 
para o pescador e encontrava no pescador o chefe da sua igreja, olhava para 
aquela pecadora pega em público e enxergava a grande mulher que ela podia 
se tornar, porque se Jesus parasse apenas na aparência das pessoas que ele 
encontrou ao longo da sua vida, não teria acontecido muita coisa. O seu dom 
de enxergar com profundidade.  
                       Você deve ter sido na vida muitas vezes vítima dos olhares 
apressados, todos nós somos, e quanto mais vista uma pessoa, maior o 
número de preconceitos em relação a ela, e não há problema nisso. Não há 



147 

 

problema em entender que o preconceito existe, o problema é quando nós 
permitimos que o preconceito do outro seja também o nosso. Não, ai nós 
incorremos no erro de repetir a história de maneira estranha, errada. Você deve 
ter sido vítima de muitos preconceitos já, e sabe o quanto dói na sua pele a 
pessoa achar que você é isso, achar que você é aquilo, já sofreu na carne, já 
sofreu, eu tenho certeza. Então comece corrigindo os preconceitos do mundo, 
deixando de achar sobre os outros e procurando quem sabe conhecê-los. Ao 
invés de formular alguma opinião sobre aquela pessoa, dê-se ao trabalho de 
uma primeira pergunta: Quem é você mesmo? Qual é o seu nome? Os grandes 
amigos de nossa vida entram a partir de perguntas simples, quando nós 
quebramos aquela aparência, aquela margem nós entramos na possibilidade 
de conhecer os avessos.  
                        Minha mãe me ensinou uma coisa, que toda vez que ela ia 
comprar um tecido, ela não só olhava a parte bonita do tecido, ela olhava o 
avesso também, sabe por que? A qualidade do tecido não é só a aparência 
dele. O que vai fazer o tecido verdadeiramente valer é o avesso, porque o 
avesso é que dá a fibra, a sustentação. A beleza só é verdadeiramente 
duradoura se ela tem o avesso que segura. Sabe esses tecidos de carnaval 
que na primeira lavada vai embora, é porque não tem fibra de sustentação ali. 
É tecido temporário, é coisa para durar pouco. Você não faz uma roupa de 
carnaval para durar o ano inteiro, ela tem que durar apenas três dias ou no 
máximo uma. Há pessoas que fazem de sua vida a mesma lógica dos tecidos 
do carnaval. Não se preocupam muito com as fibras de sustentação, vão 
apenas na aparência do tecido. Param naquele aspecto superficial porque 
estão muito preocupadas com o que os outros estão vendo, com o que os 
outros estão achando dela. Há pessoas muito bonitas que quando você 
conhece, você percebe que não se preocupou muito com as fibras de 
sustentação, viveram superficialmente, foram preparadas para o superficial, 
vivem de maneira superficial, e por isso são tão infelizes, sobretudo depois que 
a beleza foi lavada, passou o tempo do atrativo estético e só restaram as fibras 
frágeis daquilo que nunca sustentou. Minha gente, entrar na dinâmica e na 
mística dos avessos é a gente pedir a Deus todos os dias a graça de antes, de 
nós cuidarmos da nossa exterioridade, de nós cultivarmos o mais profundo de 
nós esse lugar que os meus olhos não alcançam e poderão enxergar à medida 
que nós nos conhecemos.  
                       Viver o cristianismo é viver o tempo todo a busca das fibras que 
nos sustentam, para que se existir uma beleza, essa beleza possa ser 
consistente. E se não existir a beleza pelo menos que ela seja uma fibra 
resistente de sustentação. Todo tecido tem a sua validade, todo tecido tem a 
sua utilidade, a sua razão de ser. Não basta ser apenas bonito, precisa está 
sustentado e essa é a busca da vida interior, nós chamamos de santidade, a 
filosofia chama de sabedoria, perfeição. O mais interessante é nós 
descobrirmos que na mística dos avessos há sempre a necessidade de tecer 
bem os fios que sustentam e que nos deixam de pé. 
                       Hoje você é convidado a viver isso, pode ser que você esteja 
muito acostumado a cuidar do seu artificial, da sua aparência, mas este 
programa quer ser para você um convite para você pensar na sua sustentação, 
naquilo que te segura como pessoa, porque um dia a sua beleza vai passar, a 
sua utilidade vai passar e só restará as fibras humanas dos seus valores, do 
seu sustento. E é isso que vale a pena, ter Deus na nossa vida não é outra 
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coisa se não nós buscarmos o tempo todo tecer bem essas fibras para que 
quando chegar o tempo das passagens a gente sobreviva, a gente não 
sucumba, a gente não morra antes da hora. 
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Tema – Apego e amor (discurso proferido em 27/12/2007 no programa Direção 
Espiritual). 
 
 
Telespectadora: 
Pe. Por favor, fale-nos um pouco sobre os apegos que muitas vezes as 
pessoas têm na vida e por isso sofrem, especialmente apegos a pessoas, a 
amores passados que não deram certo. 
 Pe. Fábio: 
                       O apego, minha gente, é um jeito estranho de amar, né? A gente 
não diz que não é amor. É o amor que ultrapassou os limites que poderia, não 
é? É sempre bom a gente entender que amar uma pessoa é você saber qual é 
o limite, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Amar uma pessoa 
significa nós vivermos a experiência do cuidado, mas esse cuidado não pode 
ser excessivo, porque muitas vezes nós invadimos a vida do outro.  
                       Ontem nós até pregávamos sobre isso e até uma pessoa 
comentou sobre isso hoje. Muitas vezes nós temos um modelo único de 
paternidade. Seu filho precisa de um pai amoroso, mas às vezes ele precisa de 
um pai duro, isso é amar, é você descobrir as modalidades do afeto. O quê que 
é o apego? É uma desordem dessas modalidades, é você querer ultrapassar 
um espaço que não é seu, e muitas vezes nessa ilusão de que amar é você ser 
dono do outro, você acaba invadindo na vida do outro aquele território que não 
lhe pertence. Não é porque você se casou com essa mulher que agora você 
tem o direito de invadir todos os territórios dela, não. Existirão muitos territórios 
que ela vai querer preservar e ela tem o direito porque ela continua sendo uma 
pessoa, mesmo sendo casada, mesmo tendo, essa interação constante com o 
marido, ela tem os territórios de que são sagrados, por exemplo, a vida dela 
com a família dela, a vida com os pais, com os irmãos, são territórios que o 
marido não conquistou. Por mais que ele tenha se casado com ela e faz parte 
da família, ela continua tendo uma relação de irmã, de filha. É claro que como 
esposa, essa relação é modificada, porque quando alguma coisa de novo 
acontece em nossa vida, uma nova identidade nos é fixada, então a mulher 
que era solteira agora é casada, modifica muitas vezes o jeito de relacionar-se, 
mas não deixa de relacionar-se. É essa modalidade.  
                       O apego, minha gente, é o momento minha gente que a gente 
invade todos esses espaços, e a gente cria aquela ilusão de que nós bastamos 
àquela pessoa, que ela não precisa de mais ninguém, ou então, o contrário, eu 
me apego tanto ao outro, que eu acho que o outro é a solução de todos os 
meus problemas. Eu crio essa ilusão de que o outro, ele preenche tanto os 
espaços dos meus afetos, do meu coração, que eu não preciso de mais 
ninguém. É uma relação desordenada, ela geralmente afasta as outras 
pessoas. E a pessoa que está apegada, ela não permite que outros se 
acheguem àquele, àquela que ela se apegou, pode observar.  
                       Se você tem um amigo que começa a te sufocar, começa a te 
tirar dos outros amigos que você tinha, que começa a querer ser mais 
importante na sua vida do que você mesmo, cuidado, que ele pode está 
apegado desordenadamente em você. Se você começa a identificar que você 
está perdendo, que você não está dando importância àquilo que você tem, que 
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uma pessoa está se tornando um colo, o foco da sua atenção, cuidado, não 
continue alimentando esse sofrimento, esse relacionamento, que ele te trará 
sofrimento demais no futuro. Eu já vivi isso na minha vida e sei o quanto isso 
dói. Você apegar-se demais a uma pessoa e transformá-la na pessoa mais 
importante da sua vida. Todos nós temos o direito de ter os nossos melhores 
amigos, de elegê-los, de saber quem são eles, de dizer quem são eles, mas 
não podemos colocar sobre os ombros dessa pessoa todo o afeto, a fonte de 
afeto que nós precisamos na vida, porque se não esse apego vai nos matar e 
vai matar também quem nos ama, ai o amor faz mal ao invés de nos fazer bem. 
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Tema – Gestos desumanos (discurso proferido em 27/11/2007 no programa 
Direção Espiritual). 
  
 
Pe. Fábio: 
                       Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações 
que a gente estabelece, a gente primeiramente tomar o posto, isso é, assumi o 
papel. Quando a gente é desrespeitado é porque de alguma forma nós 
autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito 
clara disso. Para mim isso é muito real e eu vejo muito isso na prática. As 
pessoas que são desrespeitadas, ele geralmente autoriza aqueles que a 
desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita 
uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que 
aquele grito lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é 
possível que ela grite a vida inteira e porque você nunca disse, porque você 
nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela 
vá continuar gritando a vida inteira. Isto é, você não tomou a posição na hora 
certa então vai ter que agüentar grito o resto da vida, porque ela identificou que 
com você ela pode gritar quando quiser.  
                       Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação 
marido e mulher, e você aceita esse tapa e não coloca esse homem no lugar 
dele, você está autorizando que este marido se transforme num agressor, e 
muitas vezes denunciá-lo é uma forma de ajudá-lo. Você não pode está 
passando essa violência sozinha e calada, porque cada vez que você oculta o 
seu agressor, você está dando plenos poderes a ele de continuar lhe 
agredindo, e essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós 
chamamos de objetais.  
                       Martin Buber, um grande filosofo personalista, ele fazia uma 
distinção muito interessante nas relações que humanizam e nas relações que 
objetificam. O quê que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de 
alguém que eu enxergo como um objeto. O objeto, eu posso fazer o que eu 
quero com ele, ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la, 
eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ele e não vai alterar em nada o que 
essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora a partir do momento em que eu 
trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito 
por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada 
é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela 
porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer no momento 
em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra 
esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E 
você sabe disso na prática, comece a pensar na sua vida quantas pessoas já 
lhe agrediram com palavras e são agressões constantes muitas vezes. Filha 
que grita com a mãe, isso é tão comum, né?, filho que agride a mãe, um dia 
essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E autoridade não é gritar, não viu? 
autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo porque eu sou 
sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes 
que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de 
correção que vai ser muito doloroso. Porque se você não contorna essa 
situação, não é aquela historia, “é de pequenino que se torce o pepino”, não 
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tinha uma coisa assim. É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, 
daqui a pouco ela ta mandando em você. 
                       Relação objetal entre pai e filho é muito comum, tem muitos 
filhos, olha, dois três anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira 
terrível, já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? porque elas estão 
criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e 
até mesmo o risco de violência física contra os pais. Então é preciso que o 
tempo todo a gente jogue luz sobre essas relações que nós estamos 
estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se 
fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será 
que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazer com a gente o 
que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir 
a agressão. Ah um dia ele muda! Não, não vai mudar não. Se a gente não 
sinalizar para mudança, ele não vai mudar.  
                         Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da 
minha vida. Sabe qual é o grande risco que eu corro enquanto pessoa? É o 
fato de eu ter pouco espaço da vida de ter feedback das pessoas para 
mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem 
aquilo que em mim precisa ser modificado, por uma razão muito simples, às 
vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas 
relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios que eu não 
tenho uma pessoa que me fale: Ou padre Fábio, isso não tá certo não! Naquele 
momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? que eu ouvi 
dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que 
participa da minha vida: Cuidado com o que você está fazendo com você! 
Porque chega um momento minha gente, que assim como eu posso fazer bem 
a muita gente, eu posso fazer mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou 
permitindo, e muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para 
que a gente não se torne objeto de outro. Deus me livre de ser objeto do outro. 
E a gente sempre passa e corre esse risco, né? O quê que é você ser objeto 
do outro? É quando ele vê em você apenas uma satisfação de uma 
necessidade. 
                         Às vezes eu tenho fama de não gostar de tirar foto. Não é que 
eu não goste de tirar foto, é que no momento que eu estou cansado, eu 
gostaria de ser respeitado naquele meu cansaço. Quando a pessoa faz da 
fotografia o mais importante, então eu me sinto um objeto. Se aquilo que eu 
preguei, e se aquilo que eu falei não é o mais importante, então eu paro com 
esta história agora. Cada vez que a gente se sente objeto do outro ou que ele 
te põe à mão do jeito que ele quer ou que ele te abraça do jeito que ele quer, 
não, o corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para 
o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito, não, as coisas 
não podem ser assim, não. Você na sua vida estabelece os seus limites o 
tempo todo e é importante que você estabeleça. Você não é objeto, se você 
cair no meio de uma multidão e essa multidão se sentir no direito de colocar a 
mão em você o tempo todo, não.  
                        É a historia daquela menina, daquela atriz Juliana Paes, que 
estava na praia, estava tomando um banho de mar e de repente um rapaz se 
sentiu no direito de correr atrás dela e de abraçá-la, e de ficar pegando nela, o 
que é isso? O fato de ela ser uma pessoa pública, conhecida nacionalmente, 
não dá o direito das pessoas que “o”(sic) encontram, de beijá-la de encostar, 
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não, há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal acontece em 
todas as relações da vida. No momento em que você vai ao banco, por 
exemplo, você corre o risco de ser considerada um objeto, se você é mal 
atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha 
que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades.  
                       Nos estabelecimentos públicos nós corremos o tempo todo o 
risco de sermos considerados objetos. Às vezes você entra num lugar, você 
não é considerado humano, você é apenas mais um número que esta ali, 
dentro, numa fila de espera num hospital, numa fila de laboratório, sei lá, você 
corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo o quê que faz diferença 
no atendimento das pessoas hoje se você tem uma empresa e não quer 
trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente.  
                        Hoje mesmo eu fiz uma experiência bastante interessante lá em 
Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda 
minha, internacional, que está vindo, e eu liguei nos correios. Eu não estou 
tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas 
empresas a gente custa a ser atendido, não é assim? Até que aquilo caia 
naquele setor que vai analisar a sua situação. Não, imediatamente eu fui 
atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me 
atendeu que olha o interesse dele por resolver a minha situação, nem era da 
alçada dele, mas ele quis, ele se interessou pelo assunto, procurou e disse: 
Fábio, nem sabia quem eu era, falou Fabio quando você vier, vamos esperar 
mais uns dois dias, não conseguindo me chame, fale comigo que eu vou lhe 
ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu minha gente é 
que aquele rapaz no exercício da sua profissão me tratou como gente, porque 
nos somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é 
só por meios de atitudes, de gestos violentos, não, às vezes eu em 
negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No 
momento em que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo 
outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro, mesmo que 
eu esteja com o sorriso nos lábios. 
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Tema – Rompendo relacionamentos (discurso proferido em 28/02/2008 no 
programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectadora:  
 Pe. Fábio, sou Lili de São Paulo, estou enrolada com um rapaz há mais de 
quatro meses, enrolada em, esse termo é duro. Começamos a sair, ficamos, 
mas não temos compromisso firmado, ele diz que não quer se envolver com 
ninguém. Sinto que estou naquela fase de querer exigir alguma coisa dele, mas 
sei que não posso, ele já deixou claro que não quer namorar, no inicio eu não 
me importava se ele vinha ou não, mas hoje eu confesso que já estou 
incomodada quando ele não me liga ou não vem. O que faço, afasto-me ou 
exijo que ele se posicione? 
Pe. Fábio: 
                       Bem, o que você vai fazer, mandar afastar ou não, é você quem 
vai decidir, minha filha, eu não tenho o direito de dizer porque eu não conheço 
esse rapaz, eu não sei se ele é um partido que vale a pena. O que eu posso 
lhe garantir é que toda vez que uma relação humana começa a lhe causar mal 
estar, toda vez que você começa a ficar incomodada, como você mesma está 
dizendo, no inicio você não se importava se ele vinha ou não, se você já 
começou a se incomodar, significa que você já criou dentro de você certo mal 
estar. Eu já vou lhe assegurar uma coisa, para você tomar cuidado, mal estar é 
a ante sala, isso é, a sala que vem antes do sofrimento. Este é o momento 
exato de você romper este relacionamento se você achar que de fato ele vai se 
transformar num sofrimento na sua vida.  
                        É muito simples, existem situações que entram na nossa vida, 
que num primeiro momento a gente é neutro, não modifica nada dentro de nós. 
Daqui a pouco, você começa a identificar que aquilo já criou um mal estar 
dentro de você. O momento do mal estar é o momento da decisão, ou você 
deixa ir para frente e este mal estar evolui como forma de sofrimento, ou você 
corta esse mal pela raiz agora. O mal estar, ele indica que nós viveremos um 
processo doloroso de sofrimento. Muitas vezes quando chega o processo do 
sofrimento é porque já se instaurou a dependência, quando você começa a 
depender do outro, quando você afetivamente fica deslocado, porque você fica 
o tempo todo pensando no outro, ligado no outro, ai vai ser muito mais difícil de 
você tomar essa decisão. Isso é muito comum, minha gente naqueles namoros 
que vão e voltam e nunca terminam. Por que que não terminam? Porque as 
pessoas têm medo de sofrerem(sic); só que tem um detalhe, elas já estão 
sofrendo há muito tempo. Elas têm medo é do rompimento. No momento que 
rompem aquele relacionamento que já está arrastado, que está fazendo muito 
mais mal do que bem, elas começam a viver um processo de cura, mas se não 
terminam, esse processo vai se arrastar. Ela estende sofrimento no tempo 
porque um dia ela não soube tomar essa decisão.  
                        Às vezes nós somos assim, uma situação começa a provocar 
em nós um mal estar e a gente não toma uma posição, a gente não resolve 
aquilo que está provocando o mal estar, você deixa evoluir. É igual doença. 
Gente, o mundo afetivo é semelhante ao mundo biológico. Quando você 
começa a desenvolver uma doença em algum órgão do seu corpo, qual é o 
primeiro sintoma que você tem? É um certo mal estar, não é verdade? O mal 
estar está intimamente ligado, ao não funcionamento correto daquele órgão. Se 
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você negligencia, não da ouvidos ao seu mal estar, você está pecando contra o 
seu corpo. Porque na verdade cada vez que o organismo sente dor, cada vez 
que ele sente o mal estar, é porque ele esta jogando uma informação para o 
seu cérebro que ele precisa ser cuidado. Ele precisa de atenção. Se você sentir 
um mal estar no fígado, por exemplo, e não foi cuidar para saber o que estava 
acontecendo com o seu fígado, pode ser que daqui a três, quatro meses você 
pode ter uma surpresa desagradável, de você ter um processo hepático já 
evoluído, você quase já não ter mais chance de cura porque no momento do 
mal estar faltou à intervenção, a procura do médico. Afetivamente falando é a 
mesma coisa, quando você está vivendo, seja um namoro, seja um casamento, 
seja um relacionamento de amizade, se você começa a identificar que tem um 
mal estar e você não começa a cura do mal estar lamentavelmente depois você 
vai sofrer dobrado porque não soube falar a coisa na hora certa, não soube 
tomar a decisão na hora certa. É igual a educar filho, se na hora de chamar a 
atenção do seu filho, se você deixa de chamar a atenção de seu filho porque 
você não quer choro na sua cabeça, você corre o risco de chorar o resto da 
vida, porque um dia você não foi capaz de suportar o choro de uma criança que 
precisava ser podada. Tudo na nossa vida é assim, gente, ou a gente age em 
torno do mal estar, que é muito mais fácil agir em torno do mal estar, ou depois 
você vai ter que agir em cima do sofrimento, e no sofrimento é muito mais difícil 
agir, porque o sofrimento é muito mais profundo do que o mal estar. Portanto, a 
decisão é sua, você que sabe se vale à pena sofrer, ou se está na hora de no 
momento do mal estar você tomar uma decisão na vida que vai modificar o 
curso da sua história para que você não sofra mais. 
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Tema – Amar mesmo sem razão (discurso proferido em 28/02/2008 no 
programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectadora:  
Porque sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? 
Pe. Fábio: 
                       Sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a 
pessoa não corresponde. É a coisa mais dura que existe? É um sofrimento 
terrível, não é a coisa mais dura que existe. Tem tanta coisa pior do que isso, 
né? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Eu já tive muita na vida. Eu me 
lembro quando eu ficava apaixonado no colégio, umas experiências de 
adolescente sobretudo, o adolescente sempre gosta do que ele não pode. 
Aquela dor de cotovelo, aquela coisa terrível, você sofre, você chora. A 
primeira coisa que a gente precisa ter cuidado.  
                       No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, 
geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é 
justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar 
aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso! Isso 
não é amor, isso é vontade de ganhar, não é vontade de amar. E muitas vezes 
nós somos injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já 
viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste não era do 
jeito que era, porque o manequim é perfeito, não tem nenhuma gordurinha 
localizada nele, tá tudo em ordem? Então aquilo é para iludir a pessoa que 
passa na porta. Então ela pensa: nossa, quando eu vestir aquela roupa, eu vou 
ficar igual ao manequim. Mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, 
é igual à roupa na vitrine, ele sobrevive de muito você imaginar. Quanto mais 
você imagina que vai ser lindo você com aquela pessoa, quanto mais você 
idealiza o prazer de estar com aquela pessoa, quanto mais será o seu 
sofrimento. Tanto é que este tipo de realidade, ela é alimentada justamente 
para fazer, é uma forma, um processo quase inconsciente que o Lacan já dizia 
isso, um grande psicólogo, ele dizia: o maior de todos os nossos desejos é ser 
desejado. Então quando você encontra alguém que parece corresponder ao 
seu desejo, você quer que ele te deseje também, porque isso é um jeito que 
você tem de continuar vivo, mas essa paixão acaba justamente no processo 
em que você alcança, com muito cuidado, porque essas idealizações é que 
geram muito sofrimento.  
                       O amor quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de 
libertar o outro. Olha, não é para mim, por mais que eu goste de você, por mais 
que eu lhe queira bem e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo ir 
embora. Agora se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir 
embora da sua vida, ou então você vai passar a vida inteira imaginando ter 
aquela pessoa. Então porque você sofre tanto quando você não é 
correspondido a esse amor? Talvez porque não seja amor. Seja apenas uma 
projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha 
estória. “Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam”. Você sabe quem você 
é, os outros lhe imaginam. E assim com os outros imaginam a,gente, a,gente 
também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por 
aquilo que o outro é, mas por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E 
ai está todo o perigo e a fonte de todo o sofrimento.  
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                       Gente, é interessante isto, mas quanta clareza nós temos das 
coisas maiores, é o sofrimento que ele nos causa que essas coisas nos 
causam. Pode observar a gente enfrenta muito aqui no programa mães que 
ligam, “Padre eu perdi o meu filho”. O sofrimento é muito grande; sabe por que 
é tão grande. É porque num primeiro momento a pessoa não sabe o que a faz 
sofre. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família 
porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi 
embora também, é a perda de uma série de significados que aquela pessoa 
construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda 
da presença física, é a perda do cheiro, é a perda do abraço, é a perda de uma 
série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que perdeu, mais a gente 
sofre, é impressionante isso. Porque o sofrimento ele é diminuído à medida que 
a gente consegue racionalizar. É aquela velha estória, eu perdi o meu relógio, 
então aquilo me causa um sofrimento muito grande, e esse sofrimento 
geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre 
aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vem, não é o 
único relógio do mundo, eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio no 
mundo. Você começa a trazer argumento que estão ligados a sua inteligência, 
que daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. 
Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa 
vida agente sofre demais porque a gente não consegue racionalizar.  
                       Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma 
pessoa, é porque ela esta parecendo perfeita a você. Comece a olhar os 
defeitos para você ver, presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos para 
você se desiludir um pouco para ver se sobrevive alguma coisa mais fácil de 
você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase 
num estado de burrisse mesmo, elas não conseguem ver defeitos, elas não 
conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, tão maravilhoso que ela é capaz de 
deixar a família dela para ir viver com o outro. E é claro que quando chega a 
realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas 
vezes vem o sofrimento terrível, porque a realidade não condiz com aquilo que 
você havia sonhado. Então precisa tomar muito cuidado.  
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Tema – Insegurança nos Relacionamentos (discurso proferido em 11/09/2008 
no programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectadora: 
      Pe. Fábio, Por que estes tempos são de tantas inseguranças? Por que 
sofremos tanto nesses dias de hoje, com as nossas inseguranças nos 
relacionamentos, nas amizades, nos namoros, nos casamentos, enfim. 
Estamos todos imersos em uma grande rede onde as pessoas se descartam 
com tanta facilidade. 
Pe. Fábio: 
                       É verdade. Aliás, eu tenho ficado assim, é uma característica da 
pós-modernidade né?, falar um pouquinho de filosofia aqui só para a gente 
introduzir, né? Vocês sabem que na historia da filosofia nós sempre tivemos 
grandes questões que norteavam os filósofos. Por exemplo, a primeira fase da 
filosofia no mundo foi a mitologia. Então todo mundo queria explicar a origem 
do universo, então muita criação mítica. A filosofia nasceu da mitologia. Logo 
depois nós temos aquela fase que os filósofos se ocupavam das questões 
físicas, porque eles queriam dar uma explicação da origem do universo, voltam 
hoje querendo simular o big ben para poderem descobrir a origem do universo. 
Então, os filósofos eles se ocupavam, por exemplo, ah, tudo nasceu da água, 
tudo nasceu da terra, tudo nasceu do fogo, a questão era física. E toda a 
filosofia daquela época girava em torno de um mesmo objetivo. Depois vem a 
Idade Média, o sagrado toma conta da reflexão. Tudo o que se reflete é em 
torno de Deus. Tudo o que se reflete é em torno do sagrado. A filosófica fica o 
tempo todo girando em torno das questões religiosas. Pois na Idade Moderna é 
a razão. A grande questão que motivou a filosofia na Idade Moderna foi à 
razão, a intelectualidade, o conhecimento. Gente, uma das características da 
pós-modernidade, que é justamente um tempo depois da modernidade, é 
justamente não ter um fator incomum para a reflexão filosófica. Em outros 
tempos, é como se a gente tivesse uma mesa redonda onde todo mundo se 
senta para conversar. Então a mesa é isso aqui. Na Idade Média o assunto é o 
sagrado. Nós nos sentávamos em torno dessa mesa e a gente conversava 
sobre isso? Não tinha outro assunto. Na Idade Moderna, a gente conversava 
os assuntos da intelectualidade, da razão. Na pós-modernidade não tem isso, 
nós não temos um ponto em comum. Tá tudo muito disperso, tanto é que tem 
uma expressão de Marx, um dos grandes filósofos dos nossos tempos 
contemporâneo praticamente, que era justamente, ele tinha uma frase assim: 
“Tudo o que é sólido desmancha no ar”. Sabe o que ele queria dizer com isso? 
Na verdade, Marx esta fazendo uma grande critica da modernidade, da pós-
modernidade poderíamos dizer assim. Não há nada que sustenta mais. As 
pessoas não têm mais a segurança de antes. Antes você se casava na certeza 
que você ia morrer ao lado daquela pessoa, tô errado? não tô. Pega pessoas 
que viveram há sessenta anos, a mentalidade dessas pessoas. Qual era a 
cabeça delas, as coisas são mais definitivas. Nós comprávamos uma casa e ali 
nós éramos sepultados praticamente. Ali a gente morria naquela casa. Tinha 
aquela historia, naquela rua mora fulano de tal, no lado de cá é fulano de tal, os 
vizinhos sabiam tudo, porque aquilo dali eram anos e anos e anos na mesma 
configuração, não se mudava tanto. Uma família mudar de cidade, meu Deus, 
era uma coisa rara, uma dificuldade. Hoje não, hoje as realidades sólidas não 
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existem mais. Hoje nós vivemos uma insegurança tamanha. Tem um polonês 
um sociólogo polonês que se chama Bauman. O sobrenome dele é Bauman, 
Zygmunt Bauman, ele fala dos relacionamentos líquidos. Se você tiver 
disponibilidade e paciência, é um livro um pouco mais complicado, mas ele tem 
um livro dele que se chama Amor Líquido, justamente para mostrar isso. As 
pessoas não estão conseguindo mais estabelecer laços duradouros, e ela fica 
naquele impasse. Ela tem necessidade de ter alguém para a vida inteira, mas 
na hora que ela percebe que o outro tá querendo ela para a vida inteira ela já 
escapole. “Eu quero, mas não quero tanto assim, eu quero, mas eu quero 
continuar livre”. É aquela velha história né: “Eu quero, mas...”. É aquela velha 
história.  
                       Outro dia eu estava falando, eu não agüento mais essa história, 
a mulherada tá na base do encalho, tá todo mundo encalhado hoje, né? Uma 
mulherada encalhada por esse Brasil a fora que é impressionante. E ai 
geralmente eles terminam do mesmo jeito. Eles começam assim, namoram, 
ficam, né? fica naquele processo, vai ficando, vai ficando, vai ficando, até que 
um dia começam a namorar ai um belo dia, ele fala assim: “Olha você é uma 
pessoa muito especial, você é uma pessoa muito querida, você é a mulher que 
todo homem sonhou para casar, mas”. Isso é, não quer uma pessoa legal, não 
quer uma pessoa, né? Ele quer uma pessoa ruim, porque se ele encontrou 
tudo isso e está descartando, o que quê ele quer afinal de contas? Ai uma 
amiga minha estava falando, na hora que começa a falar que eu sou especial e 
isso e aquilo, já me dá um frio na barriga, porque já sabe que vai ser 
descartada, é verdade. Agora eu pergunto isso para vocês: como é que nós 
vamos curar isso dentro de nós? É verdade. Hoje está todo mundo muito 
estável. As nossas relações humanas são líquidas. O sociólogo polonês tem 
razão, gente, você experimenta isso na sua carne o tempo todo. O quanto que 
nós estamos inseguros! Olha o assunto que nós começamos o programa hoje, 
um pai que esquartejou um filho! Isso antes cabia só em filme de terror, gente. 
As relações são líquidas, elas não valem muita coisa mais. Nós estamos nos 
descartando com muita facilidade e isso, essa insegurança, ela vem pelo 
campo afetivo, ela vem para o campo profissional, ela vem para os seus 
relacionamentos de amizade porque você não sabe quanto tempo você tem as 
pessoas. Pode observar.  Tem aquela música do Oswaldo Montenegro que é 
uma facada né: “Faça uma lista dos seus grandes amigos, quem você mais via 
há dez anos atrás, quantos você ainda ver todo dia, quantos você já não 
encontra mais”. É verdade, pensa, quais são os amigos de dez anos atrás que 
ainda são de hoje? São poucos, não estou sendo pessimista não, estou sendo 
realista. Cada vez mais nós estamos tendo dificuldade de estabelecer 
relacionamentos profundos. “Ah, estou indo viajar com uma amiga. Que amiga? 
Ah, conheci na internet. Mas vocês já se viram? Não, a gente vai se conhecer 
agora”. Então veja bem as facilidades.  
                       Outro dia teve uma que casou; ela casou com um rapaz em 
Portugal, tava indo fazer a lua de mel, mas estava indo encontrar com ele lá. 
Não tinha visto nunca. Lá no interior de Minas Gerais, uma pessoa que eu 
conheci, ela se casou, fez tudo, namorou e se casou e foi passar a lua de mel, 
ela ia encontrar o namorado na lua de mel, que o casamento, a papelada já 
estava toda feita antes dela ir. Agora eu pergunto para você, isso gera um 
mundo virtual, nós estamos cada vez mais virtuais. È aquilo que a gente falou, 
a gente não escreve mais carta, a gente manda e-mail. O que que é um e-mail, 
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onde que ele está? É igual aquele diabo daquele negocio do computador, não 
é? Houve um problema grave, aconteceu no seu sistema. Meu Deus, o que 
que aconteceu? já lhe dá um frio na barriga. Ai fala assim: deseja enviar um 
relatório? Quem vai ler esse relatório gente? Alguém já mandou, já recebeu 
uma resposta do relatório? É tudo virtual, você recebe aquilo, houve um erro 
grave, você deseja enviar um relatório, que coisa mais descompromissada, sei 
lá quem vai ler esse negocio, é mentira. O mundo virtual, ele é cheio de 
possibilidades, mas ao mesmo tempo ele é vazio, você tem a sensação de que 
você tem muitas possibilidades, mas no fundo você esta sozinho; fica ali o tal 
do MSN, se a gente abusar, a gente fica a noite inteira conversando. Eu, 
graças a Deus, não ligo mais, porque aquilo tira o tempo da gente. Ainda mais 
quando você tem um amigo alegrinho, daqueles que lhe manda uma 
interrogação e ela fica pulando na sua tela, manda uma exclamação, trezentas 
exclamações, ela fica dançando, ela anda para lá, ela anda para cá. Se você 
estiver trabalhando, a interrogação, ela anda, ela vai, ela balança, ela fica 
fazendo assim, você não trabalha (neste momento ele dança e faz trejeitos 
imitando a interrogação na tela do computador), os bichinhos, os emoticons, 
aquilo não dá conta. A vida é virtual, agora eu te pergunto, o quanto que disso 
tudo consegue nos acompanhar?  
                       Eu não consigo entender amizade virtual, não sei, pode haver 
contatos, mas dizer que é, amigo não, amizade a gente só pode dizer depois 
que a gente comeu o saco de sal junto, porque se não é liquido, isso não é 
sustento. É somente depois que a gente se conheceu, que a gente se 
encontra, e estas relações muito temporárias nascem disso, minha filha. Você 
tem toda a razão e não é só você, não. Eu acredito que hoje um dos grandes 
problemas do mundo é justamente a falta de segurança, nós não temos, mais 
vínculos duradouros, nossos vínculos são muito temporários, muito 
temporários, e da forma como nós estamos sendo família, também não vai 
durar muito, porque parentesco não segura muita coisa não, só obrigação 
muitas vezes. A falta de intimidade, a falta de proximidade, faz com que os 
laços se percam no tempo, infelizmente. Agora, como é que nós vamos mudar 
isso? Ficando mais concreto nos nossos relacionamentos, tirando mais tempo 
para estabelecer vínculos, cuidando desses vínculos para que eles durem um 
pouco mais, não descartem as pessoas por poucas coisas. E este espírito está 
dentro de nós. Às vezes nós somos tão práticos nas relações com as pessoas, 
com os papéis, não serve mais a gente joga fora, no lixo, não, a gente não 
pode fazer isso. Se por ventura esse espírito pós-moderno está tomando conta 
de nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos continuar levando, fazendo 
as coisas desse jeito. 
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Temas – Conflitos que Amadurecem (discurso proferido em 24/07/2008 no 
programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectadora: 
 Pe. Fábio A relação sempre foi muito tranqüila, muito companheirismo, nós 
nunca brigamos desde o começo do namoro e no começo do mês de junho, 
cinco meses depois de casado, ele simplesmente diz que cometeu um erro e 
saiu de casa, foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha 
cabeça, a minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a 
mãe dele que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma  boa esposa, sempre 
fiz tudo certo. Padre, não sei o que fazer, eu não entendo porque que ele fez 
isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida, pois eu me casei 
na Igreja e diante de Deus sempre serei casada, por favor, me de uma luz. 
 
Pe Fábio: 
                      Primeiro de tudo minha filha, não se casa com uma pessoa que 
você nunca brigou né?, isso não é um valor. Com todo respeito, uma relação 
só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. 
Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro 
né? Nós nunca brigamos, nós nunca fizemos isso; outro dia eu estava até  
recordando há muitos anos atrás eu me encontrei com um rapaz, na Canção 
Nova mesmo, e muito casualmente ele me chamou e falou assim: “Pe, eu vou 
me casar na semana que vem, são parece que seis, sete meses de namoro, 
mas a gente sabe que a gente se ama, e eu estou me casando Pe, muito feliz, 
porque durante todo esse tempo de namoro eu nunca desejei a minha 
namorada sexualmente, ai eu consegui viver a castidade, nunca nem desejo 
por ela eu senti padre, olha que maravilha”. Aí eu pus a mão na cabeça (risos), 
porque isso é visão romântica.  
                       Gente, como é que você vai se casar com uma pessoa pela qual 
você não sente atração sexual? Isso não existe, isso é idéia romântica. Se ele 
me falasse que ele teria, que ele estava se casando com uma mulher com 
quem ele lutou o tempo todo para viver a castidade, isso é maravilhoso, ele 
sentia o desejo e lutava para poder preservar-se para o casamento e preservar 
uma vez que para os dois isto era um valor; agora, sentir-se feliz por não sentir-
se atraído por ela, pelo amor de Deus, eu não medi as palavras. Meu filho, não 
se case então, não se case porque isto é um requisito básico para uma relação 
a dois. Para você se casar com uma mulher, você tem que no mínimo sentir-se 
além de tudo, você tem que no mínimo sentir atração sexual por ela. Como é 
que você vai estabelecer uma relação de marido e mulher, partindo do respeito, 
com tudo aquilo que a gente sabe que é valor, mas o sexo faz parte da vida do 
casal e pára com essa visão ingênua das coisas. Isso não leva ninguém a 
nada. Deus não nos fez para sermos anjos. Não nos fez, não nos criou para 
sermos anjos, e ele não vai nos pedir respostas de anjos. Você não é anjo e 
não tem de ter comportamento de anjo. Você tem que ter comportamento de 
homem honrado.  
                         Com todo respeito a você, minha filha. Ao me contar que você 
nunca brigou com o seu namorado, que você se casou com ele sem nunca ter 
tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta que o 
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casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê, porque a gente 
só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito, porque se 
não, você está casando com um príncipe encantado e ele está casando com 
uma princesa. Recorda-se o meu livro “Seqüestro da subjetividade, fala disso 
(nesse momento ele aponta para o livro na mesa), que existem relações que 
elas são pautadas a partir de contos de fadas. A menina espera que o príncipe 
encantado chegue (focam o livro) e um dia ela acha que encontrou esse 
príncipe encantado, daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo, ela vai 
embora. O encanto se desfaz, da meia noite, as badaladas do relógio e tudo 
vira abobora (risos). Eu gosto tanto de abóbora,;mas aqui no caso é o sinônimo 
de que deu tudo errado.  
                       Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a 
decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente, pelo amor de Deus, a vida 
humana é feita de conflitos, e a gente só estabelece os verdadeiros amigos 
depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para 
você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai 
virar família. Então às vezes a gente erra por ter uma visão romântica das 
coisas.  
                        A visão romântica é aquela visão ingênua de achar que tudo vai 
ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do 
interior e vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho 
de cinderela. Chega lá, começa a dá tudo errado, ela vai embora dois, três dias 
depois. Tem que voltar mesmo, se está esperando que a vida seja fácil, tá 
esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe viver o 
conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra às visões 
ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança 
tem sempre uma visão ingênua da vida.  
                       Gente, a historia da humanidade é marcada pelo processo de 
deslocamento, da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava, relampeja, 
como é que se fala isso? Lá em Minas a gente fala relampeava. “ta 
relampeando, menino, desliga essa televisão, vai queimar.”. (risos). Quando 
relampejava, O Cristian está falando que é assim (Cristian é o músico que o 
acompanha no programa). Sabe o que minha tia falava: “Papai do céu está 
bravo.” Isso é uma compreensão mítica da realidade, isso é uma explicação 
fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma 
visão mágica, uma explicação mágica.  
                       A sabedoria, a inteligência ela consiste em sabermos adequar as 
respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso, é você buscar a resposta 
certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão 
romanceada de que tudo será lindo e maravilhoso, você vai se decepcionar 
justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E 
o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação 
como a sua, você não é a única, quantos casais se casam assim, achando que 
o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe, aí na hora que começa a 
conviver, viu que nada disso era verdade, porque se você tivesse quebrado o 
pau antes tudo bem, vocês já teriam sabido, olha nós brigamos, nós já nos 
acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais 
são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você 
não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, 
você nos dar a entender de que realmente vocês não se casaram na época 



163 

 

certa, o conflito não aconteceu, e conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, 
se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os 
conflitos na vida dele. É só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que 
ele voe. Não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer 
isso. Cuidado excessivo faz isso nas crianças. As crianças ficam imaturas pelo 
resto da vida. Ai, você vai ver aquele homem de quarenta anos que tem 
dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria 
dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem, porque infelizmente não 
foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflito. Você já 
deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os 
outros, porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de 
contrariar o outro, pelo amor de Deus. Quem é seu vai ser seu sempre? Quem 
realmente gostar de você, vai gostar mesmo no momento em que se 
estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você, não vai lhe 
jogar fora só porque você tem uma opinião contrária a dele, não. E tem gente 
que para dizer que pensa de forma diferente tem uma dificuldade danada. Isso 
é imaturidade, gente.  
                        Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente 
verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente 
dizer o que sente, sem medo do que o outro vai aprovar ou reprovar em nós. 
Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe nesse processo 
de maturidade, nós vamos chegar aos quarenta anos com a mesma idade 
mental e sentimental e a afetiva de um adolescente de doze, nós não podemos 
fazer isso. Isso é retrocesso, é você deixar de viver o bom da vida. Pode ver, 
grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo 
é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continua de 
pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de 
você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou: 
olha, eu não te jogo fora da minha vida, porque eu já não sei mais pensar a 
minha vida sem você, eu reconheço o seu valor, você não tem obrigação de 
ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim 
eu quero você na minha vida. Faz parte, são os conflitos que nos amadurecem 
o tempo todo. 
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Tema – Evitando o seqüestro da subjetividade (discurso proferido em 
10/06/2008 no programa Direção Espiritual). 
 
 
Telespectadora: 
Pe. Fábio gostaria de perguntar, estou lendo o seu livro e estou nele pela 
metade. É possível que nós sejamos os principais seqüestradores de nossa 
subjetividade? Digo isso, pois eu estava me perguntando sobre os meus 
seqüestradores, tentado os(sic) identificar, porém ao identificá-los passei a 
detectar que em todos os meus maiores seqüestradores, no fundo quem 
permitiu ser seqüestrada fui eu mesma. 
 
Pe. Fábio: 
                       Com certeza, você tem toda razão, minha filha, sobretudo no 
momento que a gente permite a condição de vitima. Um detalhe importante do 
seqüestro da subjetividade é a condição de vitima. No momento em que a 
pessoa perde a autonomia, é aquilo que nós falávamos no inicio, quando você 
permite que o outro faça de você o que ele quer, porque na verdade, todo 
relacionamento é sempre autorizado. Pode ser que a gente não tenha muita 
consciência. Mas eu estou dando ao outro, eu estou autorizando ao outro a me 
tratar do jeito que ele lhe trata. “Ah Pe, mas eu não consigo mudar o meu 
marido”. Claro, você nunca disse para ele que ele tinha que mudar. É 
interessante isso, mas nós é que autorizamos a violência. Quando é que nós 
autorizamos a violência? Quando a gente não demonstra o valor que a gente 
tem, quando a gente não reage diante das agressões que a gente recebe. A 
gente corre o risco de ir se tornando, a gente vai vivendo uma experiência 
pautada naquilo que muitas vezes é o outro, a relação se estabelece assim: o 
outro determina o que eu vou fazer. O outro determina o jeito como eu vou ser. 
Certo, mas no momento que ele determina tem que ter uma aceitação do outro 
lado. Porque se há uma resistência, aquela determinação não vai prevalecer. 
Então muitas vezes nós identificamos isso. Nós estamos sofrendo com os 
relacionamentos que nós estamos vivendo, mas agente esquece de perguntar 
qual é a minha culpa nessa história? E ai o seqüestro da subjetividade é uma 
autorização que nós damos, quando você permite que o outro lhe trate do jeito 
que ele bem entende, quando você não levanta a sua voz para dizer: olha, do 
jeito que está não dá, eu preciso ser respeitada como pessoa.  
                       Outro dia encontrei uma amiga minha que precisou dizer isso ao 
marido, precisou determinar o espaço dela, porque naqueles anos todos de 
relacionamento, ele foi comendo todo o território dela, foi comendo todo o 
espaço dela, e não lhe sobrou muita coisa. Como é que uma pessoa vai ser 
feliz trancada num espaço pequeno? Eu não estou falando de espaço físico. 
Estou falando de espaço que o outro permite para eu viver. Existem muitas 
mulheres que estão trancafiadas em pequenos mundos que os maridos 
construíram para elas. Mas no momento em que ela entra naquele pequeno 
mundo e permite que ele continue mandando, que ele continue estabelecendo 
ali o território do jeito que ele bem entende, aí você está autorizando o marido a 
fazer de você o que ele quer. Minha filha, o seqüestro, ele é tão sutil, que no 
primeiro momento o seqüestrador, ele parece muito amável. Ele compra a 
vitima. Consciente ou não, ele acaba comprando a sua vítima. Como? Ele faz 
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ali um agrado e faz outro e vai trazendo ela para o seu mundo, e daqui a pouco 
ele tranca. E aquela pessoa já não sabe mais viver livre. Aprendeu a ser 
trancada, não sabe mais o que é ser livre. É o que fala a música: Se no 
seqüestro da emoção perdeste o próprio coração, recorda-te que Deus te fez 
para a liberdade. Essa notícia é boa, você não tem que viver no cárcere que 
aquela pessoa construiu para você, você não tem que viver no cárcere que o 
outro construiu, você nasceu para ser livre. E esta liberdade é fruto de uma 
responsabilidade, é um dom que Deus lhe deu, mas é também exercício de 
liberdade. Você tem todo dia que se exercitar nisso. Não é fácil ser livre, não. 
Dá trabalho. A gente tem que ter coragem de olhar nos olhos e dizer: existe um 
limite aqui, até aqui você determina, a partir de agora sou eu. Eu não sou a 
continuidade, eu não sou a sua extensão. Liberdade, autonomia requer isso, 
você estabelecer o limite do seu território. Se você não estabelece, ninguém o 
fará por você. Não adianta pedir ajuda, não adianta pedir que o outro faça, não. 
É você que tem que estabelecer este limite. Você sabe, se você está sofrendo 
porque não tem liberdade, você precisa fazer o seu processo de reconquista. 
Reconquiste um espaço que é seu e as pessoas vão se assustar num primeiro 
momento, mas depois ela(sic) se acostuma. Agora se você não falar nada você 
vai ficar amarrada na beirada da mesa o resto da sua vida como se fosse um 
cachorrinho.  
                       Existem pessoas que tem o dom de nos acorrentar feito um 
bicho de estimação. Não, mulher não tem que ser um bicho de estimação do 
marido, nem marido tem de ser cachorrinho de estimulação de mulher.  E nem 
filho é cachorrinho de estimação de pai e de mãe. Nem namorado tem que ser 
cachorro de estimação. Não! A nossa estima tem que ser para promover a 
liberdade e não o controle. Ter as pessoas presas em nós não é garantia de 
que elas são nossas, não. Ter as pessoas do nosso lado, grudada em nós o 
tempo todo, não é garantia que ele(sic) esteja realmente do nosso lado. Está 
ao lado é muito mais do que está preso ali do lado, e no seqüestro, minha 
gente, a insegurança prevalece o tempo todo no coração que está acorrentado, 
mas isto pode parar isso pode ir embora. A gente agradece muito a Deus pelos 
frutos que o livro tem provocado. São muitas pessoas que tem entrado em 
contato conosco falando: Pe, depois que eu li aquele livro, eu tenho tido mais 
coragem de reivindicar meus espaços. Que bom, é para isso que nós estamos 
aqui. Nós queremos promover a liberdade, porque outra coisa Deus não quer 
de nós. Deus quer que você seja livre, e que você exerça bem a sua liberdade 
com responsabilidade, construindo a sua vida de um jeito bonito. Dando a ela a 
felicidade que ela merece, o brilho que ela precisa ter. 
Obrigado pela sua participação. Continuamos ao longo desse mês juntos com 
um ambiente diferente, mas o nosso coração no mesmo foco, no mesmo rumo. 
No desejo de fazer bem a todas as pessoas que nos acompanham. Derrame 
sobre todos nós a benção do Deus todo poderoso, ele que é Pai, Filho e 
Espírito Santo. Amém. 
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Anexo 33 – Questionário  
 

Dados de identificação: 
 
Nome:  
 
sexo: 
 
idade: 
 
grau de instrução: 
 
Perguntas: 
 

1) Há quanto tempo você acompanha o programa Direção Espiritual? 
 

2) O programa Direção espiritual lhe ajudou a enfrentar alguma  situação 

que você estava enfrentando na sua vida? Qual? E como ? 

 
3) Como você percebe o discurso do Pe. Fábio de Melo durante o 

programa Direção Espiritual? 

 
4) Que efeitos a linguagem do Pe. Fábio provoca no telespectador do 

programa Direção Espiritual? 

 
5) Na sua opinião o que faz  a popularidade do programa Direção 

Espiritual? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


