
Universidade Federal do Ceará
Campus Cariri

IV Encontro Universitário da UFC no Cariri
Juazeiro do Norte-CE, 17 a 19 de Dezembro de 2012

UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO 
DA RÁDIO IRACEMA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE 

COM A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

Débora Silva Costa1

Ricardo Rigaud Salmito2

1 Introdução/ Desenvolvimento
O  presente  artigo  é  fruto  de  inquietações  acerca  da  relação  entre  comunicação  e 

religião, e de como essa relação se realiza numa emissora de rádio no interior do Ceará. Os 
dados sobre a Rádio Iracema foram obtidos através do Projeto de Monitoria de Graduação 
Mapeamento das Práticas Comunicacionais da Região Metropolitana do Cariri, desenvolvido 
pelo curso de graduação em Jornalismo, da Universidade Federal do Ceará, campus Cariri, do 
qual a pesquisadora faz parte como bolsista. 

O principal objetivo da monitoria é o reconhecimento da atuação comunicacional na 
região, a fim de auxiliar o desenvolvimento do curso de Jornalismo (que é o primeiro do 
interior do estado e tem pouco mais de dois anos de existência) e adaptá-lo a essa realidade 
local.  O projeto  está  sob a  responsabilidade de cinco estudantes,  que,  orientados  por  um 
professor do curso, colhem dados sobre a história e sobre a prática do jornalismo, através de 
visitas  técnicas  aos  veículos  de  comunicação,  entrevistas  com  seus  responsáveis  e/ou 
funcionários e leitura e discussão teórica sobre as mídias.

Num primeiro momento do projeto, foi feita a identificação das mídias tradicionais, a 
saber: rádios, TVs e veículos impressos, localizados nas cidades de Barbalha, Crato e Juazeiro 
do Norte, as principais cidades da região. O projeto já está em sua segunda fase, e se propõe 
agora a mapear as mídias digitais,  as assessorias de imprensa e as formas alternativas de 
comunicação.

Dos quase trinta veículos mapeados na região do Cariri, a Rádio Iracema se destaca 
pela importância histórica que tem para a cidade de Juazeiro do Norte e devido à sua atual 
relação com a Igreja Universal do Reino de Deus, para a qual arrenda 100% dos seus horários. 
Essas peculiaridades da emissora, aliadas aos interesses pessoais no tema Mídia e Religião, 
motivaram a  realização  de  uma  análise  mais  detalhada,  onde  se  buscará  compreender  a 
relação  existente  entre  um veículo  midiático  e  grupos  religiosos.  A ideia  é,  ao  longo do 
aprofundamento das  pesquisas  na área,  perceber  a  influência  que a  Igreja  Universal  e  os 

1

1

 Estudante do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri, 
Juazeiro do Norte-CE; dborasilvacosta@yahoo.com.br

2

2

 Professor do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri, 
Juazeiro do Norte-CE; rsalmito@cariri.ufc.br

1



Universidade Federal do Ceará
Campus Cariri

IV Encontro Universitário da UFC no Cariri
Juazeiro do Norte-CE, 17 a 19 de Dezembro de 2012

grupos  religiosos  como um todo  vêm exercendo  não  apenas  na  Rádio  Iracema,  mas  em 
diversos veículos de radiodifusão do país. 

2 Metodologia/ Resultados
Para a construção do presente texto foram feitas duas visitas à referida emissora: a 

primeira às 9h do dia 20 de setembro de 2011, e a segunda às 11h do dia 17 de abril de 2012. 
Em ambas as visitas foi entrevistado o pastor Reginaldo dos Santos, 51 anos, que é gerente 
administrativo  da  Rádio  Iracema.  O  mesmo  se  mostrou  relutante  em responder  algumas 
perguntas, principalmente aquelas que tratavam de assuntos financeiros da rádio ou da igreja. 
Então se optou por não gravar os diálogos em áudio, a fim de que o entrevistado ficasse à 
vontade para fornecer as informações necessárias ao trabalho.

“Fundada em 15 de novembro de 1951, a Rádio Iracema AM do Cariri 850 kHz, foi a 
primeira emissora radiofônica a se instalar  em Juazeiro do Norte.”  (COSTA, 2011, p. 1) 
Trata-se de uma emissora comercial, cuja razão social é Rede Abolição de Rádio Ltda. Além 
desta, existem no Ceará outras emissoras com o nome  Iracema, sendo a Rádio Iracema de 
Fortaleza (1948), a matriz de todas as outras.

As rádios  Iracema surgiram de uma sociedade formada por José Barreto Parente e 
Flávio Barreto Parente (irmãos), José Josino da Costa e mais 22 personalidades. A proposta 
inicial era que todas essas rádios tivessem suas programações unidas em rede. Hoje em dia a 
emissora  está  localizada  na  Rua  Padre  Cícero,  1045,  bairro  Salesianos,  num  prédio 
residencial,  contendo apenas um estúdio para apresentação dos programas,  outra sala sem 
isolamento  acústico,  improvisada  para  gravações  de  vinhetas,  e  uma  secretaria,  em 
funcionamento  das  7h  às  15h.  No  ano  passado  a  Rádio  Iracema  de  Juazeiro  do  Norte 
completou 60 anos de fundação. 

Figura 1: Fachada do prédio da Rádio Iracema AM, Juazeiro do Norte-CE
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De acordo com Reginaldo dos Santos (2012), gerente da emissora, atualmente a Rádio 
Iracema pertence ao advogado Francisco José Vieira de Figueiredo Correia, que reside em 
Goiás e se encontra afastado dos assuntos da rádio, já que adota a prática de arrendamento de 
horários. Mas uma pesquisa no site Donos da Mídia (2008) revela que a outorga da Rádio 
Iracema encontra-se vencida desde 1º de maio de 1984, e que na verdade pertence a dois 
sócios-proprietários: Angélica Maria e Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa.

Segundo  o  site  de  notícias  Congresso  em  Foco  (TAFFNER,  2007),  esses  são 
respectivamente  a  mãe e  o  irmão do deputado Paulo  Henrique  Lustosa  (PMDB-CE)  que 
também é filho do ex-deputado federal Paulo Lustosa. Entretanto, de acordo com entrevista 
dada ao site, o deputado afirma que a rádio foi vendida em 2002, mas que ainda não houve a 
transferência total para os nomes dos atuais donos (no caso, Francisco Correia) devido ao 
processo de repasse da empresa exigido pela legislação. 

Além disso, a rádio mantém uma conexão bem mais forte com a dimensão religiosa, já 
que “desde junho de 2009 [...] está completamente alugada à Rede Aleluia, que pertence ao 
grupo Record, propriedade do empresário e televangelista Edir Macedo.” (COSTA, 2011, p. 
2).   Ele  também é o representante maior  da Igreja Universal  do Reino de Deus -  IURD, 
corrente religiosa muito próspera no país, que possui diversos veículos de comunicação. Hoje 
em dia a rádio possui apenas três funcionários, uma operadora de áudio e o gerente, ambos 
vinculados à Rede Aleluia, e uma secretária, contratada pelo proprietário da emissora. Vale 
ressaltar que o gerente da emissora, Reginaldo dos Santos, é pastor da IURD e foi designado 
pela própria igreja para ocupar essa função.

Funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, a Rádio Iracema possui apenas 
um único programa que não é religioso: um jornal veiculado somente das 3h às 4h30 da 
madrugada, o Brasil Notícias, com notícias nacionais e internacionais, produzido na emissora 
cabeça-de-rede  da  Rede  Aleluia,  localizada  em  São  Paulo.  Além  de  não  priorizar  a 
programação laica, a Rádio Iracema possui apenas quatro programas locais:  Bom dia Cariri 
(7h às 8h), Falando de Fé (15h às 16h), Tarde Total Iracema (18h às 19h) e Falando de Fé II 
(22h às 23h), todos eles religiosos, e apresentados atualmente pelo pastor Gilson, do Cenáculo 
do  Espírito  Santo  da  Igreja  Universal  em  Juazeiro  do  Norte.  Na  prática,  esses  quatro 
programas são semelhantes em seu formato e conteúdo, ou seja tratam de: “testemunhos e 
promessas de bênçãos, [...] canções de cantores e bandas evangélicos e mensagens pastorais e 
incessantes convites aos ouvintes para comparecer a seus cultos e campanhas” (MARIANO, 
2008, p.76), no templo da Universal na cidade.

O uso dos meios de comunicação por parte das instituições religiosas pode dar-se de 
duas maneiras  básicas:  1)  Divulgação explícita  de suas  ideias,  por meio da ‘pregação do 
evangelho’; 2) Imposição doutrinária implícita, usando a informação como ‘produto-meio’, ao 
contrário da mídia generalista, que tem a informação como ‘produto-fim’. No caso da Rádio 
Iracema,  as  duas  formas  de  uso  podem  ser  identificadas,  sendo  que  a  segunda  é  mais 
predominante. No entanto, mesmo que a pregação explícita do evangelho seja mais restrita, 
ela está presente e se dá, no caso da Igreja Universal, de uma forma mais amigável, com 
mensagens  evangélicas  cujos  produtos  são  esperança,  saúde,  vida  eterna  e  felicidade, 
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substituindo o medo pela fé, “uma palavra de ânimo, para levantar a autoestima das pessoas.” 
(SANTOS, 2012)

O conteúdo dessas mensagens se concentra na tríade “reza, cura e salvação”. (ROCHA 
apud CAPARELLI, 2004, p. 4) A reza pode ser entendida por uma dedicação e fidelidade 
espiritual (fé) e material (sacrifício) à causa e à instituição. A segunda dimensão, a da cura, 
indica não apenas cura física, mas a possibilidade de solução de todos os problemas da vida, 
desde  os  financeiros  até  os  emocionais.  “Prega-se  que  [...]  os  vencedores  da  grande 
competição social por um espaço no sistema seriam os escolhidos de Deus e a acumulação de 
bens materiais, interpretados como as bênçãos.” (CUNHA apud CAPARELLI, 2004, p. 8) 
Quando a recompensa divina não vem, isso é  visto como ação do diabo e dos demônios 
mediante a falta de fé do indivíduo. A salvação nada mais é que a libertação, a vitória sobre 
esse mal. “Prega-se que é necessário varrer o mal que impede que a sociedade alcance as 
bênçãos da prosperidade, [...] invocar todo o poder que lhes é de direito para estabelecer uma 
guerra contra as ‘potestades do mal’.” (CUNHA apud CAPARELLI, 2004, p. 8). Todas essas 
temáticas podem ser observadas na programação da Rádio Iracema.

A propaganda veiculada na emissora inclui, além do endereço da igreja, os diversos 
horários das reuniões (manhã, tarde e noite) e os temas, que variam de acordo com os dias da 
semana: segunda feira:  Reunião da Prosperidade (ou reunião dos empresários), terça feira: 
Corrente  da Saúde,  quarta  feira:  Corrente  dos  Filhos  de  Deus,  quinta  feira:  Corrente  da 
Família, sexta feira: Corrente da Libertação, sábado: Terapia do Amor, e domingo: Culto de 
Louvor e Adoração ao Espírito Santo. 

Os  outros  horários  de  programação  da  rádio  (cerca  de  90%)  são  totalmente 
preenchidos por retransmissões da Rede Aleluia. Essa programação inclui músicas na maior 
parte do tempo, intercaladas com uma ou outra notícia nacional, previsão do tempo (sempre 
às  10h30  e  18h30),  pregações,  testemunhos,  convites  para  a  igreja,  ou  propagandas  da 
instituição, além de outros assuntos de interesse da Igreja Universal. A Rede Aleluia conta 
também no seu horário nobre (meio-dia) com retransmissões de um programa da IURD TV 
(que é  apenas  online),  apresentado pelo pastor  Adilson Silva  e  às  vezes  contando com a 
participação  especial  do  Bispo  Edir  Macedo.  Este  programa  foi  apontado  pelo  pastor 
Reginaldo dos Santos como o de maior audiência da emissora, dado medido pela participação 
do público por meio de telefonemas e acessos ao site. 

Vale ressaltar que não há uma preocupação em adaptar a programação televisiva para a 
linguagem radiofônica, ocorrendo diversos problemas de entendimento da mensagem, como, 
por exemplo, quando o pastor Adilson realiza expulsão de demônios ao vivo. Muitas vezes, 
durante o procedimento, ele pede a um pastor auxiliar que lhe dê um chicote, o qual ele bate 
diversas  vezes  no  chão  ao  mesmo tempo  em que  a  pessoa  possuída  pelo  demônio  grita 
histericamente. Para o ouvinte, existe uma confusão se há ou não agressão. Questionado sobre 
esse fato, o pastor Reginaldo afirma que a ideia da emissora é fazer com que as pessoas, por 
não entenderem todo o conteúdo da mensagem, migrem imediatamente para o site, gerando, 
assim, visibilidade também para o espaço online da igreja.
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3 Considerações Finais
Embora  não  seja  uma  situação  ilegal,  a  participação  de  instituições  religiosas  em 

empresas de comunicação tem crescido, seja pela concessão ou mediante aluguel de horários. 
Esse  fenômeno  merece  mais  atenção,  pelos  vários  riscos  que  produz  na  qualidade  da 
comunicação brasileira.  Primeiramente,  tem sido apontado como uma perigosa ameaça ao 
caráter  laico da mídia  nacional.  Além disso,  o casamento entre as Igrejas Eletrônicas e  o 
clientelismo político no cenário da comunicação nacional é mais uma zona perigosa.

Outro fato preocupante é que a participação religiosa no rádio brasileiro precariza o 
exercício do jornalismo,  como se configura no caso da Rádio Iracema, uma vez que tem 
afastado grupos interessados em investir em conteúdo jornalístico. Ao aceitarem pagar valores 
acima do mercado as Igrejas tornam financeiramente inviável qualquer investimento em uma 
rede de radiojornalismo. E,  mesmo nas emissoras religiosas onde o jornalismo resiste, ele 
ainda é afetado pelos vários conflitos éticos que envolvem a divulgação da informação.

Este trabalho está disponível para críticas e aperfeiçoamentos e a questão aberta para 
discussões mais aprofundadas ou ainda o desenvolvimento de pesquisas do mesmo gênero em 
outras emissoras importantes, para identificação da complexa relação entre mídia e religião.

4 Referências

CAPPARELLI, Sérgio; SANTOS, Suzy dos. Crescei e multiplicai-vos: a explosão religiosa 
na  televisão  brasileira. In:  INTEXTO,  Porto  Alegre:  UFRGS,  v.  2,  n.  11,  p.  1-24, 
julho/dezembro 2004.

COSTA, Débora Silva.  Relatório de visita técnica à Rádio Iracema AM de Juazeiro do 
Norte-CE.  [20  set.  2011]  Projeto  de  Monitoria  de  Graduação  Mapeamento  das  Práticas 
Comunicacionais  da  Região  Metropolitana  do  Cariri.  Juazeiro  do  Norte:  UFC –  Campus 
Cariri, 2011.

DONOS  DA  MÍDIA.  Rede  Abolição  de  Rádio  Ltda.  06  fev.  2008.  Disponível  em: 
<http://donosdamidia.com.br/veiculo/8097> Acesso em: 25 abr. 2012, 20h28.

MARIANO, Ricardo.  Crescimento pentecostal no Brasil: fatores internos.  Dez. 2008.  In: 
Revista de Estudos da Religião, São Paulo, ano 8, p. 68-95.

SANTOS, Reginaldo  dos.  Reginaldo dos  Santos:  depoimento [17 abr.  2012].  Entrevista 
concedida ao Projeto de Monitoria de Graduação Mapeamento das Práticas Comunicacionais 
da Região Metropolitana do Cariri. Juazeiro do Norte: RÁDIO IRACEMA, 2012.

TAFFNER, Ricardo.  Para eles está tudo bem.  Site Congresso em Foco.  02 mar. 2007. 
Disponível  em:  <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/para-eles-esta-tudo-bem/> 
Acesso em: 25 abr. 2012, 20h22.

5


