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Interações em rituais on-line católicos:  
uma análise da prática religiosa  

em tempos de internet1

Moisés Sbardelotto

Introdução

Hoje, no amplo contexto dos fenômenos comunicacionais, espe-
cialmente a partir do desenvolvimento de redes digitais, percebemos 
que a internet também passa a ser apropriada pelas práticas religio-
sas. Por meio das tecnologias digitais e da internet, configura-se um 
novo tipo de interação comunicacional fiel-Igreja-Deus. (cf. SBAR-
DELOTTO, 2011) Estabelece-se, assim, um vínculo entre o fiel, por 
meio da internet, com elementos do sagrado disponíveis na rede.  
A religião passa a existir nessa nova cultura comunicacional, tentan-
do, aos poucos, remodelar suas estruturas para as novas processuali-
dades midiáticas, reconstruindo e ressignificando práticas religiosas 
tradicionais de acordo com os protocolos2 da internet. Ou seja, em 
uma sociedade em midiatização, o religioso já não pode ser explicado 
nem entendido sem se levar em conta o papel das mídias. Estão em 

1 Trabalho apresentado ao GT 1 Mídias Sociais: Interações e Práticas de Sociabilidade, do Simpósio 
de Pesquisa em Tecnologias Digitais e Sociabilidade: Mídias Sociais, Saberes e Representações – 
SIMSOCIAL, UFBA, Salvador, out. 2011.

2 Entendemos por protocolo o conjunto de regras, convenções e padrões que devem ser seguidos 
para que a comunicação e a interação via computador e em rede possam ocorrer.
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questão, por isso, os fundamentos de ambos os âmbitos sociais – co-
municacional e religioso – em suas interações e afetações.

Todo esse fenômeno é ilustrado, na prática, pela existência de 
inúmeros sites que oferecem possibilidades para novas práticas 
religiosas, fora do âmbito tradicional do templo. Aqui, interessamo-
nos especificamente pelo ambiente católico brasileiro on-line. Nesses 
ambientes, além de informações sobre a religião, também se promove 
e se incentiva a relação e o vínculo do fiel com seu Deus: o fiel também 
pratica a sua fé no âmbito digital on-line. Essa experiência da fé pode 
ser vivenciada por meio dos serviços religiosos oferecidos pelo sistema 
católico on-line,3 que se configuram como aquilo que aqui chamamos 
de rituais on-line, ou seja, atos de fé que possibilitam uma experiência 
religiosa em que o fiel interage, por meio desse sistema, com Deus: 
versões on-line da Bíblia e de orações católicas; orientações on-line 
com líderes religiosos; pedidos de oração; as chamadas “velas virtuais”; 
programas de áudio e vídeo, como missas, palestras e orientações; 
dentre muitas outras opções. 

Nossa intenção aqui é a de entender como se dão as estratégias 
interacionais desenvolvidas pelo sistema católico on-line em seus ri-
tuais oferecidos ao fiel para a experimentação de novas fórmulas de 
religiosidade. Para tanto, analisaremos especificamente a Capela Vir-
tual do site A12,4 um dos principais sites católicos brasileiros. Assim, 
primeiramente, procuramos nos focar aqui sobre alguns conceitos-
chave para este estudo, como sistema e ritual, e o papel da midiatiza-
ção como ambiência comunicacional global para a ocorrência desse 

3 Entendemos por sistema “um complexo de elementos em interação”. (BERTALANFFY, 1977,  
p. 84) Esse conceito será mais aprofundado a seguir.

4 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario/capela>. O site A12 é a página oficial do 
Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, também conhecido como Basílica 
de Nossa Senhora Aparecida, localizado em Aparecida, São Paulo. O site reúne informações da 
Rede Aparecida, composta pelo Santuário Nacional, pela Rádio e TV Aparecida e pela Editora 
Santuário. Segundo dados oficiais, o portal A12 possui mais de mais de 3 milhões de pageviews 
por mês e recebe 21.530 visitantes únicos por dia.
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fenômeno. A seguir, analisaremos as interações ocorridas entre fiel e 
sistema em alguns rituais on-line católicos oferecidos pelo site A12, 
diferenciando-as entre interações rituais de fechamento e abertura. 
Por último, concluindo, refletiremos sobre alguns pontos centrais 
dessa nova configuração comunicacional e o que isso altera na expe-
rienciação da fé católica.

Sistema e Interação:  
As Processualidades da Circulação Comunicacional

Os processos aqui analisados encontram-se em uma interface do 
sistema comunicacional com um amplo âmbito social – o religioso 
–, interface que se dá em um processo criativo e contínuo. Nesse 
sentido, é necessário analisar os feixes de vínculos estabelecidos en-
tre fiel-sistema em “sua totalidade, com suas relações, conexões e in-
terconexões”, (GOMES, 2009, p. 13) ultrapassando o objeto em si 
para buscar a apropriação da totalidade dos processos midiáticos, não 
buscando mais sua fragmentação em produtor, produção, conteúdo, 
veículo, público, receptor, recepção. (cf. GOMES, 2009)

Assim, não é apenas uma questão de suporte tecnológico, de mí-
dias, stricto sensu, mas sim de midiatização: a ação de construção de 
sentido social a partir da – mas para além da – comunicação midiáti-
ca. Estamos, atualmente, em uma nova etapa da comunicação, em que 
já não estamos em uma realidade comunicacional com uma existência 
de meros canais transportadores de significados, como em uma ope-
ração simples do envio de um sentido de A para B. Existe agora, pelo 
contrário, uma “cultura articulada em torno a meios e tecnologias”, 
que define “uma nova matriz para a produção simbólica dotada de um 
estatuto próprio e complexo”, que funde “modos de interação ante-
riores com novas formas expressivas, circuitos de produção anteriores 
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com novas estratégias discursivas e de recepção. 5 (MATA, 1999, p. 82, 
tradução nossa) 

Sem dúvida, “a idade midiática só se estabelece com a convergên-
cia dos meios, da computação e das telecomunicações”. (SCOTT, 
2005, p. 120) Assim, o “conteúdo” do fenômeno da midiatização é 
a convergência das mídias, cada vez mais abrangentes, cada vez mais 
aceleradas. Não se trata apenas de um avanço tecnológico, mas sim 
de uma nova configuração social ampla, que gera novos sentidos em 
escala complexa e dinâmica não só a partir da tecnologia, mas para 
além dela. 

Dessa forma, em uma análise complexa do fenômeno da midia-
tização, partimos aqui do conceito de sistema proposto a partir da 
teoria dos sistemas de Bertalanffy (1977), ultrapassando a compreen-
são de um todo como soma de partes ou de átomos isolados. Para o 
autor, um sistema é o “total de partes com suas inter-relações”, (BER-
TALANFFY, 1977, p.83) ou ainda “um complexo de elementos em 
interação” (1977, p. 84). O sistema, também, possui algo mais do que 
a soma de seus componentes: “a sua organização; a própria unidade 
global (o ‘todo’); as qualidades e propriedades novas emergentes da 
organização e da unidade global”. (MORIN, 1997, p. 103)

São essas interações que ajudam a moldar o sistema e sua organiza-
ção. “A organização de um sistema e o próprio sistema são constituídos 
por inter-relações”. (MORIN, 1997, p. 139) Por isso, em nosso estudo, 
valemo-nos dessa conceituação para analisar os sites católicos enquanto 
sistema católico on-line. Esses sistemas são compostos por elementos 
vários – comunicacionais e/ou religiosos – em uma unidade organiza-
da. Segundo Capra (1996, p. 40), “as propriedades essenciais de um 

5 “Cultura articulada en torno a medios y tecnologías […] una nueva matriz para la producción 
simbólica dotada de un estatuto propio y complejo […] modos de interacción anteriores con 
nuevas formas expresivas, circuitos de producción anteriores con nuevas estrategias discursivas y 
de recepción”. (MATA, 1999, p. 82)
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[...] sistema [...], são propriedades do todo, que nenhuma das partes 
possui. Elas surgem das interações e das relações entre as partes”. 

Essas interações, especificamente aqui entre fiel-sistema, podem ser 
mais bem entendidas, como indica Hoover (2001), pela compreensão 
das inter-relações entre religião e mídia a partir da noção de prática. 
Desviando o foco das estruturas ou instituições sociais formais que en-
volvem sentidos e valores, é importante situar-se justamente “no meio 
dessas coisas, onde indivíduos e comunidades podem ser vistos ativos 
na construção de sentido”. 6 (HOOVER, 2001, p. 2, tradução nossa) 

Assim, é possível perceber a circulação de “matéria” comunica-
cional-religiosa intra e intersistemicamente, ultrapassando a preocu-
pação específica com relação à produção ou recepção do fenômeno 
religioso por meio da internet. Ou seja, aqueles movimentos e pro-
cessos comunicacionais que se referem à diferença entre a produção 
e o reconhecimento. Pois, entre a existência do sagrado, sua ressigni-
ficação e remodelagem na linguagem e nos espaços da internet e sua 
apropriação pelo usuário, há complexos “padrões das relações, cone-
xões e interconexões [que] não aparecem na coisa-em-si”. (GOMES, 
2009, p. 14) 

Entendemos, portanto, por interação uma ação-entre fiel e siste-
ma. “Interações são ações recíprocas que modificam o comportamento 
ou a natureza dos elementos, corpos, objetos ou fenômenos que estão 
presentes ou se influenciam”. (MORIN, 1997, p. 53) Por meio dessas 
ações e transações, fiel e sistema se “agitam”, “perturbam-se” mutua-
mente em fluxos contrários e que assim se inter-relacionam, ou seja, 
formam associações, ligações, combinações: em suma, comunicam-
se. Mas é bom lembrar que não são “interações lineares”, em que uma 
causa gera um efeito possível de ser previsto e “controlado”: as inte-
rações sistêmicas são indetermináveis, complexas, livres, dinâmicas, e 
por isso não estão dadas de antemão, mas vão se construindo a partir 

6 “In the middle of these things, where individuals and communities can be seen to be active in the 
construction of meaning”. (HOOVER, 2001, p. 2)
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de sua própria ocorrência. Interação não pressupõe necessariamente 
simetria (linearidade) entre os interagentes, nem reciprocidade, como 
a do modelo conversacional, ou dialogicidade: interagir é negociar. 
(cf. SANTAELLA, 2004) 

Portanto, a religião também passa a ter seus sentidos coproduzidos 
pelo fiel a partir de uma oferta do sistema católico on-line. É essa in-
teração mútua, em fluxo, que gera a circulação comunicacional e que 
reconstrói o religioso por meio das lógicas e das processualidades das 
mídias, como a internet. Ultrapassamos, assim, uma compreensão de 
interação e interatividade apenas enquanto retroações diretas entre os 
campos da produção e da recepção. A partir de uma abordagem sis-
têmica, cremos que só há comunicação se há interação. Buscamos fa-
zer, então, uma análise das condições, manifestações e possibilidades 
dessas interações intra e intersistêmicas entre os sistemas comunica-
cional e religioso, ou seja, como se dá a circulação comunicacional.

Como a interação fiel-sistema não está dada nem ocorre automa-
ticamente, mas depende de complexos dispositivos, analisamos aqui 
uma categoria específica que favorece esse vínculo e experienciação 
religiosa: o ritual (operações, atos e práticas do fiel), âmbito que, a 
partir da internet, vai conhecendo novas possibilidades e limites. Isto 
é, na economia dos sites católicos, essa categoria possibilita a inte-
ração fiel-sistema, mas não a esgota: são os usos e apropriações do 
fiel – as operações por ele desenvolvidas no interior do sistema –, em 
modalidades complexas, que permitem que a sua experiência religiosa 
ocorra nas páginas da internet. Manifesta-se, assim, não apenas uma 
liturgia assistida pela mídia, mas também uma liturgia centrada na 
mídia. (cf. GRIMES, 2001)

Interessamo-nos aqui, portanto, por “fenômenos especiais” que 
ocorrem a partir de um repertório religioso católico na internet. Por 
isso, compreendemos os rituais on-line como atos e práticas de fé 
desenvolvidas pelo fiel por meio de ações e operações de constru-
ção de sentido em interação com o sistema católico on-line para a 
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busca de uma experiência religiosa. Essas operações não são apenas 
formas de lidar com o sagrado digital disponível na internet, mas, em 
nível mais geral, verdadeiras formas de pensamento e de existência na 
era das mídias digitais. O que interessa, como afirma Peirano (2001,  
p. 14), é que “o ritual esclarece mecanismos fundamentais do reper-
tório social”. Segundo ela, “falas e ritos – esses fenômenos que podem 
ser recortados na seqüência dos atos sociais – são bons para revelar 
mecanismos também existentes no dia-a-dia e, até mesmo, para se 
examinar, detectar e confrontar as estruturas elementares da vida so-
cial”. (PEIRANO, 2001, p. 14)

Após ter analisado as categorias conceituais por nós utilizadas nes-
te artigo para estudar as interações entre fiel-sistema, cabe-nos agora 
aprofundar a compreensão dos deslocamentos e alterações que ocor-
rem nas interações rituais via internet. Examinaremos agora, empiri-
camente, como se desenvolvem essas novas modalidades religiosas e o 
funcionamento da religião digital on-line, especificamente no contex-
to católico brasileiro.

Interação Ritual: Novas Ritualidades ao Sagrado

Destacaremos aqui as formas de interação comunicacional religio-
sa on-line que se dão nas experiências religiosas do fiel a partir de um 
ritual religioso, que se organiza segundo uma liturgia proposta e vi-
venciada a partir e no interior desse sistema. Porém, como são rituais 
vivenciados em uma ambiência midiatizada, o sagrado não é apenas 
descrito, mas também tornado presente. “Não somos mais meros es-
pectadores, somos ritualistas, participantes, de algum modo”.7 (GRI-
MES, 2001, p. 221, tradução nossa) Assim, o evento ritualístico não 
está apenas do outro lado da tela, mas também em um ambiente 

7 No longer mere viewers, we are ritualists, participants of sorts”.(GRIMES, 2001, p. 221)
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midiatizado em que fiel e sistema comunicacional católico on-line se 
encontram. 

Analisaremos, portanto, interações rituais (cf. GOFFMAN, apud 
GRIMES, 2001), isto é, fenômenos especiais que ocorrem a partir de 
um repertório religioso católico nos rituais on-line. Ou, ainda, como 
dizíamos, ações e operações de construção de sentido em interação 
com o sistema comunicacional religioso da internet para a busca de 
uma experiência religiosa. Nessas interações, realiza-se um conjunto 
de ações (do sistema) que levam a outras ações (do fiel). Destacare-
mos, a partir de nossas observações, duas formas de interação ritual 
on-line: as interações rituais de fechamento e de abertura.

Interações Rituais de Fechamento

Nesta primeira modalidade de interação ritual, o fiel, conectado 
ao sistema, receberá dele os elementos necessários para vivenciar sua 
experiência religiosa. Sua atitude é de acolhimento das imagens de 
uma missa (ao vivo ou gravada), das mensagens de um texto, das pa-
lavras de uma palestra em áudio. Ou seja, o fiel cumpre um contrato 
previsto pela oferta apenas fazendo uma operação de “ativação” de 
determinado ritual – o restante fica por conta do próprio sistema –, 
sem deixar sua marca no ambiente on-line.

Por isso, chamamos essa modalidade de interação ritual de fecha-
mento, pois o fiel interage com o sistema comunicacional católico 
on-line que tende ao fechamento, ou seja: o sistema não é irritado 
pelo fiel, não é afetado nem transaciona (só oferta) conteúdo religioso 
com ele. O fiel, no interior do sistema comunicacional católico on-
line, opera apenas uma ação de reação à proposta do site e de leitura 
(ritualizada) dos conteúdos. A ideia de fundo por trás dessa conceitu-
ação é de Bertalanffy (1977), para quem existiriam sistemas fechados 
e abertos. No caso das interações rituais de fechamento, interessa-nos, 
por agora, o conceito de sistema fechado, que, para o autor, são “sis-
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temas que são considerados estarem [sic] isolados do seu ambiente” 
(BERTALANFFY, 1977, p. 63) e nos quais “o estado final é inequi-
vocamente determinado pelas condições iniciais”. (BERTALANFFY, 
1977, p. 64) Para Luhmann (1990, p. 86, tradução e grifo nossos), 
os sistemas “se constituem e se mantêm por meio da produção e da 
conservação de uma diferença com relação ao ambiente”.8 

Dentre as opções de rituais oferecidos pela Capela Virtual do site 
A12, o ritual Via Sacra9 é um exemplo de ritual de fechamento inter-
no externo (ver Figura 1). Todos os seus elementos são construídos 
digitalmente, e suas ações litúrgicas são desenvolvidas também total-
mente no interior do sistema católico on-line. 

Figura 1 - Ritual Via Sacra da Capela Virtual do site A12

8 “Si costituiscono e si mantengono attraverso la produzione e la conservazione di una differenza 
rispetto all’ambiente utilizzando i propri confini per regolare tale differenza”. (LUHMANN, 
1990, p. 86)

9 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario/capela/via_sacra.asp>.
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Ao clicar nessa opção, automaticamente inicia-se uma música de 
fundo, e o internauta se depara com uma imagem estilizada de Jesus 
na cruz e uma caixa de texto ao lado com o título Via Sacra, e um tex-
to explicativo que afirma que a “Via Sacra [...] é uma antiga devoção 
da comunidade cristã que consiste num acompanhamento oracional 
e meditativo da última caminhada de Jesus”. Logo ao lado, encontra-
se o link “Próximo”. Esse link remete o fiel à primeira estação da Via 
Sacra, com uma nova imagem e um texto dirigidos ao leitor (“Relem-
bre como Jesus, depois de ter sido açoitado e coroado de espinho, foi 
injustamente condenado por Pilatos à morte de cruz”), além de uma 
oração a Jesus. Estão disponíveis, logo abaixo, as opções “Anterior” e 
“Próximo”. O fiel irá encontrar essa mesma formatação nas demais 
estações, sempre com um texto dirigido a ele, com verbos imperativos 
(“veja”, “contemple”, “estende” [sic], “aceita” [sic]) e uma oração. Se 
no ambiente off-line a Via Sacra tradicional é marcada pelos passos do 
fiel ao redor do templo, acompanhando as imagens postas na parede, 
o sistema cria essa sensação digitalmente, solicitando que o fiel “veja”, 
“contemple” etc., clicando nos próximos “passos”, que agora são da-
dos com a ponta dos dedos.

Nesse sentido, essa interação ritual de fechamento externo é pos-
sibilitada por um ritual on-line em que o sistema fecha-se a qualquer 
elemento externo, utilizando apenas uma construção simbólica do 
sagrado ocorrida totalmente no interior do sistema digital. Assim, 
podemos chamar essa modalidade de interação ritual de fechamento 
externo, ou seja, interações possibilitadas por rituais on-line em que o 
sistema se fecha a qualquer interferência (construção simbólica) por 
parte do ambiente (fiel) no interior do sistema. Ou seja, são rituais 
totalmente on-line, que independem de uma referência mais explícita 
ao ambiente off-line. 

Já as interações rituais de fechamento interno são aquelas intera-
ções possibilitadas por rituais em que o sistema se fecha à construção 
de sentido por parte do ambiente (fiel) em seu interior, mas permi-
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te a entrada de elementos externos que, ressignificados pelo sistema, 
passam a compor a oferta de sentido religioso do próprio sistema. 
Ou seja, rituais on-line que são a extensão de rituais que ocorreram 
previamente no ambiente off-line. 

Isso ocorre na opção Nicho da imagem10, também no site A12, em 
que um vídeo inicia automaticamente, mostrando um ângulo fixo 
do local onde se encontra a imagem de Nossa Senhora Aparecida, na 
Basílica de Aparecida, São Paulo. No vídeo, fiéis rezam e contemplam 
a imagem no santuário (ver Figura 2). 

Figura 2 - Serviço Nicho da Imagem da Capela Virtual do site A12

Apesar de o vídeo dar a entender que se tratam de imagens ao 
vivo, percebe-se que, em acessos diferentes, as imagens transmitidas 
são as mesmas. Ao clicar nessa opção, o fiel, onde quer que esteja, 
“sente-se” presente no Santuário, podendo rezar como se estivesse 
diante da imagem de Nossa Senhora, inclusive com os sons do am-
biente “ao vivo” (crianças falam alto, ouvem-se ruídos de martelo, de 
pessoas caminhando etc.). A sensação de presença diante do sagrado 
é reforçada ao máximo pelo sistema, dentro dos limites do sensorium 
disponível ao fiel. Nesse caso, até mesmo as interferências do mundo 
off-line são mantidas e favorecem a construção simbólica do ritual de 
contemplação da imagem vivenciada pelo fiel.

10 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario/capela/nicho_da_imagem.asp>.
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Mesmo sendo uma vivência simbólica digital do sagrado, com 
tudo o que isso implica em comparação a uma vivência tradicional 
do mesmo ritual em um templo territorializado, o fiel interage com 
o sistema católico on-line sem alterá-lo ou desestabilizá-lo – o sistema 
conserva a sua identidade. É por isso que chamamos essa modalidade 
de interação ritual de fechamento, pois o fiel interage com o sistema 
comunicacional católico on-line que tende ao fechamento, ou seja: o 
fiel não irrita esse sistema, não o desestabiliza nem o afeta. 

Porém, abordamos aqui um processo de fechamento do sistema 
que opera conjuntamente com um processo de abertura, já que, es-
pecialmente nos sistemas vivos e sociais, não existe um sistema total-
mente fechado ou totalmente aberto ao meio, pois isso significaria 
a própria destruição do sistema. O que existe são graus de abertura 
e graus de fechamento, que possibilitam as interações necessárias à 
própria manutenção da vida e estabilidade dos sistemas. Como indi-
ca Morin (1997), assim como uma fronteira (que proíbe e autoriza a 
passagem), a organização de um sistema “abre-se para fechar-se (ga-
rantir a sua autonomia, preservar a sua complexidade) e fecha-se para 
abrir-se (trocar, comunicar, gozar, existir)”. (MORIN, 1997, p. 157)

Podemos dizer ainda que as interações rituais de fechamento ocor-
rem por um processo de diferenciação entre o sistema católico on-line 
e o ambiente (neste caso, o fiel) (ver Figura 3). Para Luhmann, (1990, 
p. 305, tradução nossa) “a relação com o ambiente [...] é constitutiva 
para a formação dos sistemas”.11 O ambiente também constitui “o 
pressuposto da identidade do sistema porque a identidade é possível 
apenas mediante a diferença”. (LUHMANN, 1990, p. 305, tradução 
nossa)12 Como se vê no diagrama abaixo, sistema e fiel interagem, 

11 “Il rapporto con l’ambiente [...] è costitutivo per la formazione dei sistemi”. (LUHMANN, 1990, 
p. 305)

12 “Pressuposto dell’identità del sistema perché l’identità è possibile soltanto mediante la 
differenza”. 
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mas o processo de fechamento do sistema é bastante forte, fazendo 
com que apenas o fiel saia “alterado” da interação.

Figura 3 - Diagrama demonstrativo da “interação ritual de fechamento”

Dentro desse panorama descrito de interações rituais de fechamen-
to externo e interno, percebe-se que o internauta vivencia o ritual man-
tendo-se nas delimitações de liturgia do sistema, que o impede de in-
terferir nessas delimitações. Nesse sentido, no interior do sistema, não 
há criação por parte do fiel, não há construção, não há discurso. Isso irá 
diferenciar em grande medida a postura do fiel com relação à segunda 
modalidade de interação que passaremos a descrever e analisar.

Interações Rituais de Abertura

A segunda modalidade se refere a serviços específicos em que o fiel 
não apenas se conecta ao sistema e se apropria do que lhe é oferecido 
(como na visualização de um vídeo ou na leitura de um texto, como 
víamos anteriormente), mas também interfere nesse sistema, altera-o, 
constrói sua experiência religiosa em seu interior, enviando informa-
ções concretas relacionadas à vivência da fé e recebendo contraparti-
das por parte desse sistema. Assim, diferentemente da primeira mo-
dalidade, ocorre aqui uma transação nessa interação entre sistema e 
fiel, provoca-se uma desestabilização do sistema do seu ponto original 
a partir de um processo de abertura de si mesmo.
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Na primeira modalidade, encontram-se as interações rituais de 
abertura interna, ou seja, aquelas interações possibilitadas por rituais 
on-line em que o sistema abre-se internamente para a interferência 
(construção simbólica) do ambiente (fiel) em seu interior. Ou seja, 
são rituais on-line que ocorrem por meio da ressignificação de ele-
mentos off-line para o ambiente on-line.

Para exemplificar essa modalidade de interação ritual, uma das 
opções de serviço religioso são as chamadas “velas virtuais”, uma re-
modelagem da antiga tradição de acender velas a Deus em oração. 
Na sua versão digital, o fiel, acessando o link específico das velas, 
preenche seus dados pessoais em um formulário on-line e inclui seu 
pedido de oração. No caso do link Vela Virtual,13 do site A12,14 após 
o preenchimento de um formulário, o fiel escreve sua mensagem, sua 
intenção ou prece e a envia ao sistema. Em seguida, uma mensagem 
automática do sistema, em uma janela pop-up, confirma o acendi-
mento da vela durante sete dias, seguindo o padrão das tradicionais 
velas de cera usadas em grande parte dos templos, além de informar o 
código de acesso à intenção (ver Figura 4).

Figura 4 - Mensagem de confirmação do acendimento da “vela virtual” no site A12

Em suma, nesses casos, diferentemente das interações rituais de 
fechamento, o fiel tem acesso ao interior do sistema, interfere nele e 
deixa ali a sua marca, seu texto, seu discurso (que, remodelado pelo 
sistema, será publicado em forma de “vela acesa”). O sistema, por-

13 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario/capela/vela_virtual.asp>. 
14 Apenas a título de ilustração da grande utilização do serviço por parte dos fiéis, no dia 15 de 

agosto de 2011, estavam acesas no sistema mais de 56 mil velas. Somente nesse dia foram acesas 
mais de 3 mil velas pelos fiéis.
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tanto, abre-se a esse fiel, permite (ou convida, ordena) a interação – 
dentro de suas regularidades e em sua dinâmica própria (já que tende 
para a sua própria estabilidade e conservação, como víamos acima). 
O processo de abertura do sistema por meio das interações rituais se 
manifesta como uma reconstrução dos próprios conteúdos religiosos 
do sistema. Embora o fiel não tenha acesso ao software que comanda 
o sistema, sua interferência em seus conteúdos provoca alterações que 
irão afetar os usos do sistema por outros fiéis, o que não acontecia nas 
interações rituais de fechamento. O sistema se expõe a essa interferên-
cia e o fiel constrói o seu sentido religioso no interior do sistema, que 
depois é reapropriado por este.

Por outro lado, as interações rituais de abertura externa são possi-
bilitadas por rituais em que o sistema se abre à construção de sentido 
por parte do ambiente (fiel) em seu interior, mas permite posterior-
mente a saída de alguns desses elementos, ressignificados, para o exte-
rior, possibilitando sua reconstrução simbólica no ambiente off-line. 
Ou seja, rituais on-line que se estendem para o ambiente off-line. Nes-
te caso, a “matéria religiosa” inserida pelo fiel nos serviços on-line é 
remetida a ritos secundários off-line. 

No caso dos pedidos de oração, por exemplo, o site A12 informa 
que a mensagem inserida na seção Intenção de Missa15 “será apresen-
tada nas intenções comunitárias da celebração das 16h no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida”. Ou seja, uma comunidade, 
reunida no ambiente off-line, irá utilizar (embora, talvez, sem saber) a 
“matéria religiosa” inserida no sistema digital para “realimentar” um 
ritual religioso off-line, como a celebração das 16h. 

Como pudemos observar nas interações aqui analisadas, há um 
processo de abertura por parte do sistema. Para Bertalanffy, (1977, 
p. 193) um sistema aberto é “um sistema em troca de matéria com 
seu ambiente, apresentando importação e exportação, construção e 

15 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario/capela/intencao_de_missa.asp>.
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demolição dos materiais que o compõem”. Nesse sentido, o sistema 
católico on-line abre-se ao fiel, que, em seu interior, insere “matéria 
religiosa” que pode ser reconstruída, remodelada ou demolida pelo 
sistema. 

Poderíamos dizer que, nas interações rituais de abertura, ocorre 
um processo de interpenetração entre sistema e fiel. Interpenetração, 
em sentido luhmanniano, “não se trata da geral relação entre siste-
ma e ambiente, mas de uma relação intersistêmica entre sistemas que 
pertencem reciprocamente um ao ambiente do outro” (LUHMANN, 
1990, p. 354, tradução nossa),16 ou seja, quando um sistema insere 
no outro, reciprocamente, sua própria complexidade interna. Assim, 
conforme o autor, ocorre uma desordem em que os sistemas interpe-
netrantes permanecem como ambiente uns para os outros. É isso que 
ocorre nas interações rituais de abertura, pois sistema e fiel trocam 
e transacionam matéria religiosa, o que, como resultado final, causa 
uma alteração das condições anteriores ao início da interação em am-
bos os interagentes (ver Figura 5).

Figura 5 - Diagrama demonstrativo da “interação ritual de abertura”

Nas interações rituais de abertura, o sistema, em um processo de 
abertura, permite que o fiel penetre no sistema, que retroage a essa pe-
netração, e assim ciclicamente. Realiza-se, dessa forma, a comunicação.

16 “Non si tratta della generale relazione fra sistema ed ambiente, ma di una relazione intersistemica 
fra sistemi che appartengono reciprocamente l’uno all’ambiente dell’altro”. (LUHMANN, 1990, 
p. 354)
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Para comunicar e compreender, e muitas vezes também para 
produzir os dados que de fato funcionam como informações 
dentro do contexto comunicativo, é necessária a presença de 
homens. A interpenetração que implica uma contribuição de 
complexidade para a construção de um sistema emergente tem 
assim lugar na forma de comunicação; e, vice-versa, o início 
concreto de uma comunicação pressupõe uma relação de inter-
penetração.17 (LUHMANN, 1990, p. 358, tradução nossa)

Agora, portanto, é o fiel também que diz e narra o religioso. Um 
fiel que visitar a página onde se encontram as velas acesas poderá 
encontrar ali marcas dos demais fiéis, poderá se apropriar de uma 
matéria religiosa que não é construção própria do sistema, mas sim 
uma construção de outro fiel que foi, então, assimilada pelo sistema 
(diferentemente das interações rituais de fechamento, em que a cons-
trução é feita pelo sistema e recebida pelo fiel). Essa matéria religiosa 
criada pelo fiel e assimilada pelo sistema irá se tornar, por sua vez, 
matéria religiosa para outros fiéis que visitarem o site. Sua constru-
ção simbólica e sua experiência religiosa se dão, também, a partir das 
demais manifestações dos fiéis, agora já como parte do sistema. Ou-
tros fiéis, então, acolherão essa matéria (já como parte integrante do 
sistema) e inserirão novas, dando continuidade, assim, ao fluxo e à 
circulação comunicacionais.

Pistas de Conclusão:  
As Metamorfoses da Fé Midiatizada

O que podemos perceber, a partir das análises aqui apresentadas, 
é que a fé vivenciada, praticada e experienciada nos ambientes digi-

17 “Per comunicare e comprendere, e spesso anche per produrre i dati di fatto que fungono da 
informazioni entro il contesto comunicativo, è necessaria la presenza di uomini. L’interpenetrazione 
che implica un contributo di complessità per la construzione di um sistema emergente ha quindi 
luogo in forma di comunicazione; e viceversa, il concreto avvio di una comunicazione presuppone 
un rapporto di interpenetrazione”. (LUHMANN, 1990, p. 358)
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tais aponta para uma mudança na experiência religiosa do fiel e da 
manifestação do religioso. Junto com o desenvolvimento de um novo 
meio, como a internet, vai nascendo também um novo ser humano 
e, por conseguinte, um novo sagrado e uma nova religião – por meio 
de microalterações da experiência religiosa da fé (e por isso também 
da experiência humana).

O fiel também passa a ser visto como coprodutor de sua fé, e 
a Igre ja, ao invés de exigir-lhe obediência estrita, concede-lhe uma 
autonomia regulada, lhe deixa fazer a fé, desde que dentro dos parâ-
metros do sistema. Ocorre, dessa forma, uma “emergência das pes-
soas” (ROSNAY, 2003), permitida e mediada pelo sistema, em que 
uma nova carga de sentido é derramada sobre os fiéis enquanto atores 
diversificados, comunicadores e cocriadores potenciais do sagrado.  
O sistema reconhece-os não como usuários apassivados, mas sim 
como fiéis consumidores-produtores de sagrado, com capacidade de 
escolha e de apropriação. 

Além disso, um fiel do interior da Amazônia, por exemplo, já não 
precisa se deslocar até a Basílica de São Paulo para fazer suas orações, 
prostrar-se diante da imagem e até mesmo acender sua vela, pois pela 
internet a “capela virtual” acolhe seus pedidos e lhe oferece o Nicho da 
Imagem para venerar a santa via on-line. Instaura-se, assim, uma nova 
forma de presença: uma “telepresença”. (cf. MANOVICH, 2000) No 
ambiente on-line, o fiel desloca-se e teletransporta-se de um banco 
de dados a outro e, assim, de um ponto físico do espaço a outro, 
instantaneamente, em tempo real. Isso só é possível pela produção de 
presença (do fiel e do sagrado nos ambientes on-line) encarnada nas 
construções, representações e simulações do sagrado ofertadas pelas 
processualidades do sistema, que oferece ao fiel ambiências em que 
este pode interagir, narrar e experienciar a fé. A essência dessa nova 
modalidade de presença é a não presença, a “antipresença” (cf. MA-
NOVICH, 2000): não é necessário que o fiel esteja lá fisicamente 
para estar lá digitalmente: o fiel pode agora ver e agir à distância.
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Porém, toda essa racionalidade que se constrói a partir dessas no-
vas práticas de sentido passam despercebidas pelo fiel, reforçando a 
transparência da técnica: a sensação de sagrado construída pelo siste-
ma alimenta (ou reforça) a crença de que o fiel está diante de (e ape-
nas de) Deus. Por isso, ao invés de uma “desintermediação” (LÉVY, 
2003) ou de uma relação “direta” com Deus, o fiel se depara – embora 
sem perceber – com novas intermediações – até mesmo reintermedia-
ções – com o sagrado: agora, o sistema e seus protocolos se colocam 
como novas camadas “intermediatórias” entre o fiel e o sagrado. Se 
antes o fiel fazia uso de uma vela, de um templo e dos protocolos da 
instituição para fazer seu ritual de oração, hoje acrescentam-se novas 
camadas tecnocomunicacionais (aparatos como computador, teclado, 
mouse, interfaces, fluxos de interação comunicacional etc.) acionadas 
pelo próprio fiel, por seu próprio interesse e desejo, a partir de uma 
oferta do sistema. 

Instaura-se, também, uma nova configuração comunitária. A co-
munidade de fé não desaparece: pelo contrário, o fiel a busca, dirige-se 
a ela, pede intercessão, partilha a sua vida com ela. Mas é uma nova 
forma de comunidade, segundo os protocolos do ambiente digital: 
fluida, “líquida”, virtual e, ao mesmo tempo, institucional. O desloca-
mento, em suma, se dá em direção à lógica do acesso, em que o per-
tencimento-participação define-se pela “afiliação por navegação”. (cf. 
MARCHESINI, 2009) As novas comunidades não se estruturam por 
uma localização geográfica, em que seus membros são definidos pela 
sua coexistência em um mesmo determinado espaço físico, mas sim por 
uma ambiência fluida em que só faz parte dessa comunidade quem a 
ela tem acesso. E são comunidades instauradas comunicacionalmente: 
ou, vice-versa, é a interação comunicacional que cria novas comunida-
des ao tornar comum entre os fiéis o que social, política, existencial e 
religiosamente não pode, nem deve, a seu ver, ficar isolado. 

Por fim, os atos e práticas de fé, desenvolvidos pelo fiel por meio de 
ações e operações de construção de sentido em interação com o sistema, 
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se dão por meio de novos fluxos que começam a surgir: rituais off-line 
reconstruídos midiática e digitalmente; rituais on-line que são estendi-
dos midiática e digitalmente para o ambiente off-line. As mídias passam 
a oferecer modelos para as práticas, o espaço e o imaginário litúrgicos. 
Vemos, entretanto, apenas sinais e sombras daquilo que está por nascer 
na interface mídia-religião. A religião católica como a conhecemos tam-
bém está sendo, assim, reformulada e reconstruída coletivamente pelos 
fiéis que participam das manifestações da religião digital. 
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