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reSumo: Este artigo retrata a impor-
tância do rádio como mídia capaz de 
cumprir a missão de propagar a men-
sagem da volta de Jesus. Essa mídia 
que em um passado não tão distante 
já esteve na vanguarda, parece resis-
tir às grandes inovações tecnológicas 
dos tempos modernos no disputadís-
simo campo das comunicações de 
massa e ainda fazer a diferença, cau-
sando impacto quando o assunto é a 
pregação do evangelho. Este artigo 
relata também como a Bíblia aborda a 
comunicação e enfatiza a necessidade 
e importância de divulgar o amor de 
Jesus na maior parte do mundo ainda 
não alcançado, e que o elemento pri-
mordial nessa tarefa é o poder.

ABStrAct: This article portraits the im-
portance of the radio as media capable 
of accomplishing the mission of spre-
ading the message of Jesus’ coming. 
This media that in the not so distant 
past has already been in the limelight, 
seems to have resisted the great tech-
nological innovations of modern times 
in the disputed area of mass commu-
nication e still make a difference, cau-
sing impact in relation to preaching the 
gospel. This article also relates how 
the bible deals with communication 
and emphasises the need and impor-
tance of spreading the love of Jesus to 
the majority of the world that has still 

not been reached, and that the primary 
element of this job is power.

introdução

“Era madrugada de sábado. Lílian 
não conseguia dormir naquele quar-
to imundo de um motel. Ao seu lado 
estava um desconhecido. Acabava de 
sair com ele por dinheiro. O homem 
roncava. A jovem chorava em silên-
cio, mais só e triste do que nunca. Seu 
corpo era um objeto que os homens 
compravam. Sentia-se indigna, imun-
da. Algum dia poderia ser amada por 
alguém? Mereceria ser amada? Como 
havia chegado a esse ponto? Preferiu 
não continuar pensando. Começou a 
girar o botão do rádio da cabeceira, li-
gado bem baixinho, para não acordar 
o estranho. Uma frase ouvida por aca-
so chamou sua atenção. A voz dizia:

– Você é a coisa mais preciosa que 
Jesus tem na Terra.

Seu corpo estremeceu. Seu coração 
quase saiu pela boca. Aproximou o ou-
vido do rádio e continuou ouvindo.

– Não importa onde você está – 
dizia a voz. – Não importa se está na 
cama de um hospital ou viajando em 
uma estrada. Se está na cela de uma 
prisão ou em um quarto imundo de 
um motel, sem poder dormir. Quero 
que você saiba que Jesus ama você, e 
morreu para salvá-la. 



114 / Parousia - 2º semestre de 2010

Lílian continuou prestando atenção.
– O que você precisa fazer para que 

o amor de Jesus seja uma realidade em 
sua vida? – perguntou o homem. De-
pois leu na Bíblia: “Se confessarmos 
os nossos pecados. Ele é fiel e justo 
para nos perdoar os pecados e nos pu-
rificar de toda a injustiça”(1Jo 1:9).

... – Venha comigo para o Calvário 
– a voz continuava dizendo. - Fe-
che os olhos e imagine a cena da dor e 
morte. Olhe o Senhor Jesus pendurado 
em uma miserável cruz. Veja-O san-
grar. Talvez você nunca consiga en-
tender esse amor. Você pode ter vivido 
da forma mais errada. Pode ter desci-
do até as profundezas mais escuras do 
pecado. Pode ter destruído tudo o que 
um dia já teve de bom. Pode estar se 
sentindo um lixo neste momento. Mas 
escute bem: apesar de tudo isso, você 
continua sendo a coisa mais preciosa 
para Jesus. De outra forma. Ele não te-
ria morrido lá na cruz por você.

Lílian pensou que estivesse en-
louquecendo. Aquilo não podia ser 
verdade. Como aquele pregador sabia 
o que ela sempre havia sentido? Cho-
rou. Chorou muito, como querendo 
que as lágrimas lavassem a sua vida. 
Ao terminar a mensagem, entrou ou-
tro locutor e disse: “O pastor Bullón, 
que acaba de apresentar esta mensa-
gem, irá pregar às onze horas da ma-
nhã no estádio desta cidade.”

Aquela notícia a alegrou. Iria ao 
estádio. Queria conhecer aquele ho-
mem. Desejava ouvir mais sobre o 
amor de Jesus.

Às nove horas da manhã, o des-
conhecido com quem dormira aquela 
noite se levantou e perguntou a Lílian:

– Para onde você quer ir?
– Poderia me levar até o estádio? 

– ela pediu.
Quando desceu do carro, notou 

que havia muita gente entrando apres-
sada. Ela se misturou à multidão. Ha-
via entrado uma única vez naquele 
lugar, para assistir a um show de um 
famoso grupo musical. Gostava de 
música e se considerava romântica. 
Seus amigos lhe diziam que ela ide-
alizava o amor e por isso sofria. De 
qualquer modo, ela gostava de músi-
ca e, naquela manhã, sentiu-se tocada 
pelos hinos que um grande coral can-
tava. Há poder na Palavra de Deus. 
Ela é capaz de criar e recriar. Naquela 
manhã, a Palavra de Deus operou um 
milagre na vida de Lílian. O tema do 
amor de Deus renovou o coração da-
quela jovem quase destruída pelas de-
cisões erradas. O texto da mensagem 
era: “O que encobre as suas transgres-
sões jamais prosperará; mas os que as 
confessa e deixa alcançará misericórdia” 
(Pv 28:13).

Muitos anos depois, após terminar 
uma pregação, eu estava sentado na 
sala pastoral, aguardando a pessoa que 
me levaria ao hotel. Um colega entrou:

– Há uma pessoa que quer cum-
primentá-lo.

– Deixe-a entrar – respondi. Nem 
havia terminado a frase quando ela 
apareceu. Eu não sabia quem era 
aquela mulher elegante. Jamais a ha-
via visto antes. Era nítida a emoção. 
Ela era uma arquiteta bem conceitu-
ada. Uma mulher feliz, casada, com 
dois filhos e uma carreira profissional 
brilhante. Era fruto do amor de Deus. 
Era simplesmente Lílian.”1
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Esse é só um exemplo do poder 
da Palavra de Deus através do rádio. 
Esse meio de comunicação tão anti-
go e simples pode ser o veículo atra-
vés do qual vidas são transformadas. 
O rádio, o companheiro que nos faz 
imaginar, ver, sentir, criar. Que pode 
trazer a Bíblia até nós. Trazer Deus 
até nós. Trazer-nos a salvação. 

Desde o relato da criação Deus 
se mostra um comunicador buscando 
trazer-nos salvação. Ele falou e tudo 
se fez. “E disse Deus: Haja... e hou-
ve.” “Pela palavra do Senhor foram 
feitos os céus, e todo o exército deles 
pelo espírito da sua boca”, “Porque 
falou, e tudo se fez; mandou, e logo 
tudo apareceu” (Gn 1:3; Sl 33:6 e 9). 
Os atos criativos de Deus foram ex-
pressos com palavras, através de uma 
comunicação perfeita, sem ruídos, 
verdadeira e poderosa. As palavras de 
Deus são a expressão idêntica de Seu 
caráter, por isso Ele fala e acontece.

A comunicação entre Deus e o ho-
mem no Éden era perfeita e Deus fa-
lava cara a cara com Seus filhos. Po-
rém, após a entrada do pecado, essa 
comunicação tornou-se impossível. 
“Mas as vossas iniqüidades fazem 
separação entre vós e o vosso Deus; 
e os vossos pecados encobrem o seu 
rosto de vós, para que vos não ouça” 
(Is 59:2). O pecado é o maior ruído de 
comunicação de que se tem notícia. O 
ser humano desde a queda no Éden 
tem que pagar o preço da desobedi-
ência, que é a morte, e como conse-
quência de seu ato as possibilidades 
de voltar a se relacionar com Deus de 
forma direta terminaram. Mas Deus, 
em sua infinita bondade, buscou for-

mas de revelar o Seu plano e de re-
velar Seu próprio caráter. “Havendo 
Deus antigamente falado muitas ve-
zes, e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, a nós falou-nos nestes 
últimos dias pelo Filho” (Hb 1:1).

O plano da Salvação envolveu os 
mais significativos elementos da co-
municação. Deus Se comunicou de 
muitas maneiras, muitas vezes e por 
diferentes meios. Seu objetivo foi al-
cançar os pais, no passado, e agora 
quer nos alcançar utilizando a maior 
mídia de que já se teve notícia: a Pala-
vra encarnada. Portanto, Deus falou, 
criou, escreveu, utilizou-Se de rituais 
e símbolos, habitou entre Seu povo e 
por fim Se encarnou. Para a comuni-
cação de Deus ser compreensível a 
nós, ela exigiu a maior e a mais in-
compreensível entrega: Seu Filho. 

“Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, 
que antes estáveis longe, fostes apro-
ximados pelo sangue de Cristo. ...e, 
tendo derribado a parede da separa-
ção que estava no meio, a inimizade, 
...e reconciliasse ambos em um só 
corpo com Deus, por intermédio da 
cruz, destruindo por ela a inimizade” 
(Ef 2:13-16). Está restaurado o canal 
de ligação, está destruída a parede de 
separação entre nós e Deus. Jesus é 
o meio, (a mídia, o canal, o veículo) 
pelo qual podemos nos comunicar 
com o Pai.

A verdade de Cristo contida na 
Bíblia é a mensagem que deve ser co-
municada a todos os seres humanos, e 
aqueles que já tiveram o privilégio de 
conhecer esse plano têm o dever de 
fazê-lo conhecido a todos com quem 
se relacionam. Essa tarefa é a nos-
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sa missão. A Bíblia apresenta vários 
meios de comunicação de forma que 
a publicidade moderna parece, à luz 
da Bíblia, não ser tão nova assim. 

Há muito tempo, por volta do 
ano 600 a.C. o profeta Habacuque 
já havia registrado em seu livro uma 
revelação que preconiza a utilização 
dos ‘outdoors’ como forma de agili-
zar a transmissão da mensagem: “O 
Senhor me respondeu e disse: escre-
ve a visão, grava-as sobre tábuas, 
para que a possa ler até quem passa 
correndo” (Hc 2:2). 

A imagem também é um elemen-
to importante no ato comunicativo. 
Ela deve causar impressões agradá-
veis, mas deve também ser utilizada 
com sabedoria, portanto muito cui-
dado com elas, porque podem desti-
lar sensualidade inadequada, podem 
evocar a magia da forma, da beleza e 
despertar vontades que encaminhem 
o consumidor para destinos que não 
enobrecem: “Não olhes para o vinho, 
quando se mostra vermelho, quando 
resplandece no copo e se escoa sua-
vemente” (Pv 23:31). 

A comunicação deve também, a 
exemplo da comunicação divina, ser 
encaminhada em ritmo acelerado, 
sem delongas, em prontidão: “Ele en-
via as suas ordens à terra, e sua pala-
vra corre velozmente” (Sl 147:15). 

No Apocalipse, essa velocidade é 
marcada pela velocidade de um anjo. 
A mensagem deve correr, em ampla 
cobertura e com abrangência univer-
sal, não deve se conformar com os 
passos lentos do homem, ou com as 
limitações e morosidade natural do 
ser humano: “Vi outro anjo voando 

pelo meio do céu, tendo um evange-
lho eterno para pregar aos que se as-
sentam sobre a terra, e a cada nação, e 
tribo, e língua, e povo” (Ap 14:6). 

Hoje, com certeza temos muito 
mais opções de comunicação do que 
nos tempos bíblicos, e as mais ade-
quadas ao nosso tempo são também 
as mais acessíveis, bem aceitas e que 
atingem um maior número de pesso-
as com a capacidade de fazê-las en-
tender a mensagem de forma direta e 
objetiva. Eis por que o uso do rádio 
tem se mostrado extremamente eficaz 
para o cumprimento dessa missão. 

Depois do rádio, outras mídias têm 
surgido, mais atuais e complexas como 
a TV e a internet, mas a verdade é que 
a imprensa e o rádio jamais perderão o 
seu posto respeitável quando se fala em 
alcançar o coração das pessoas devido 
ao calor e a humanidade que eles carre-
gam em suas características peculiares. 
Um dos segredos do sucesso do rádio 
em divulgar o evangelho encontra-se 
na própria Bíblia. No Novo Testamento 
encontramos o evangelho sendo prega-
do em circunstâncias exatamente simi-
lares às próprias do rádio:

1. No lar: “...vai para tua casa, 
para os teus. Anuncia-lhes tudo o que 
o Senhor te fez e como teve compai-
xão de ti...” (Mc 5:19). 

2. Em hotéis ou pensões: Ao che-
gar Paulo a Roma “muitos foram ter 
com ele à pousada...” (At 28:23). 

3. Nas prisões: “Paulo e Silas ora-
vam e cantavam louvores a Deus e os 
demais companheiros de prisão escu-
tavam” (At 16:25). 

4. Junto à cama do enfermo: “...
em cama, enfermo com febre... Paulo 
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foi visitá-lo, e, impôs-lhe as mãos e o 
curou” (At 28:8). 

5. Em parques e lugares públicos: 
“Foi, pois, a uma cidade de Samaria, 
chamada Sicar, junto ao poço que 
Jacó tinha dado a seu filho José” (Jo 
4:5).

6. A bordo de navios: Paulo em sua 
viagem à Roma. “Portanto, senhores, 
tende bom ânimo! Pois eu confio em 
Deus” (At 27:25). 

7. Ao estar viajando: Filipe e o 
etíope (At 8). 

8. Ao ir caminhando: Jesus no ca-
minho a Emaús (Lc 24:13-15 e 27). 

9. Nas praças: “... e todos os dias 
na praça...” (At 17:17). 

10. Em escritórios de negócios: 
Levi na alfândega (Mc 2:14).  

11. Em reuniões sociais: Bodas de 
Caná (Jo 2:1-2 e 11).

12. Em todas as partes: “...iam por 
toda a parte, anunciando a Palavra...” 
(At 8:4). 

Vimos, portanto, um breve paralelo 
entre as mídias do tempo bíblico e o rá-
dio, deixando claro que as abordagens 
do Novo Testamento coincidem com as 
peculiaridades pertinentes ao rádio. 

A comunicAção e A miSSão

Deus é um grande comunicador. 
Como vemos em Sua Palavra: “No 
princípio era o Verbo, e o Verbo es-
tava com Deus e o Verbo era Deus...” 
(Jo 1:1). Deus e a Palavra são um, 
assim, a comunicação faz parte da 
essência de Deus, Deus é um comu-
nicador por excelência. Comunicar é 
produzir respostas. E foi dessa exata 
maneira que Deus estabeleceu Suas 

metas. “A palavra que sair da minha 
boca, não voltará para mim vazia” (Is 
55:11). O amor de Jesus é a mensa-
gem que o mundo tem que conhecer 
e essa é a nossa missão. A missão dos 
seguidores de Jesus é levar a mensa-
gem do amor de Deus ao mundo. “E 
será pregado este evangelho (boas no-
vas) do reino por todo o mundo, para 
testemunho a todas as nações. Então, 
virá o fim” (Mt 24:14). 

O fim dos tempos está relacionado 
com a pregação do evangelho, que é 
um ato de comunicação. Todas as pes-
soas que foram batizadas estão na igre-
ja como missionários e são, portanto, 
comunicadores ativos da mensagem. 
Os seguidores de Jesus são portadores 
de diferentes dons, mas todos coope-
ram para um mesmo fim: promover e 
facilitar a pregação do evangelho.

“E disse-lhes [Jesus]: Ide por todo 
o mundo e pregai o evangelho a toda 
criatura” (Mc 16:15). A pregação é o 
elemento básico para que as pesso-
as conheçam a mensagem. A clareza 
da exposição dessas ideias e a eficá-
cia na produção de respostas depen-
derão, em grande parte, do domínio 
das técnicas da comunicação, da es-
colha da mídia, bem como da correta 
utilização dos princípios que regem 
a comunicação da Palavra. Essa co-
municação deve ser efetivada com e 
sem palavras, ou seja, pela pregação e 
pelo testemunho.

Já que temos que ir a todo mundo 
e pregar, o crescente número de rádios 
e canais de TV à disposição da igreja 
é, sem dúvida, um elemento indispen-
sável no cumprimento dessa missão. 
Em virtude de estarmos vivendo a era 
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da tecnologia, torna-se imprescindível 
um contato com estes elementos para 
que haja uma contextualização de nos-
sos métodos, tornando-os compatíveis 
com as exigências deste tempo. 

Entretanto, a comunicação que 
objetiva levar uma mensagem que 
transforme a vida das pessoas não 
se faz através de um processo mera-
mente técnico, mas primordialmente 
espiritual. Acima de tudo, a comuni-
cação dentro do ministério prova que 
você não comunica o que você quer, 
você comunica, primeiramente, o que 
você é. Para tanto é preciso se entre-
gar cada vez mais ao Espírito para ser 
usado por Ele para que sua influência 
seja suave e simples, que contenha 
uma delicadeza e uma força tal que 
fertilize a mente, o coração e transfor-
me a vida. De nada adiantam métodos 
ou estratégias ou mídias sem poder.

O rádio, como mídia, é apenas um 
aparato, necessita de pessoas amando 
pessoas através dele, o rádio, assim como 
o apóstolo Paulo não tem poder inerente. 
Explico: Atos 19:11 afirma: “E Deus atra-
vés de Paulo fazia obras maravilhosas...” 
O lenço de Paulo era o veículo do mila-
gre, e Paulo era não mais que um canal 
usado por Deus. O rádio é uma mídia 
maravilhosa quando usada por pesso-
as que são canais de Deus, assim como 
Paulo. É assim com a mídia, Deus pode 
usá-la se nós estivermos dispostos a ser 
usados por Ele.

O eunuco estava envolvido com 
uma mídia, lia a Palavra de Deus, lia 
Isaías. Esse contato com a mensa-
gem teve um acréscimo orientado por 
Deus. Deus orientou um servo Seu 
para acompanhar o estudo deste ho-

mem até o seu batismo. “A tecnologia 
pode simplesmente executar a trans-
missão, o que não deveria ser confun-
dida com comunicação. Transmissão 
via ondas (rádio, TV etc) ocorre sem 
envolvimento.”2  Não é o elemento de 
persuasão que conta, mas o espírito e 
o poder (1Cr 2:4). 

O rádio, transmitindo o conteúdo 
da Bíblia irá oferecer o caminho para as 
pessoas, mas deve haver poder (Deus 
tocando pessoas através de pessoas). 
Não é pelo espalhar Bíblias que o mun-
do será convertido, mas por pessoas que 
amam pessoas, pessoas que represen-
tam o amor de Deus, pessoas que oram, 
pessoas comprometidas e dispostas a 
ajudar. Pregação sem amor, convicção 
e oração, tem pouco resultado.

“A base da comunicação efetiva é 
o envolvimento de emissor e receptor. 
Este deve ser o interesse especial do 
condutor da comunicação para assegu-
rar o envolvimento dos participantes.”3 
A comunicAção e o rádio 

 Há 150 anos a comunicação 
acontecia na velocidade de um ho-
mem a pé, ou a cavalo. O mundo ti-
nha bem menos habitantes, era bem 
mais lento e a explosão demográfica 
estava apenas começando. Com a 
chegada da era industrial, acontecida 
na Inglaterra, instalou-se uma mu-
dança de comportamento. O mundo 
cresceu, o homem começou a utilizar 
o auxílio das invenções na agricultu-
ra e na indústria, o que caracterizou 
o início do êxodo rural e a semente 
de um novo estilo de vida que mar-
caria sua vida para sempre: a pressa 
e a falta de tempo.
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A eletricidade propiciou a lâm-
pada elétrica, o telégrafo e o cresci-
mento dos demais meios de comu-
nicação. A revolução nos transportes 
proporcionou uma alteração no estilo 
de vida, o cavalo foi substituído pela 
força-cavalo (hp) e a chegada do trem 
tornou a vida mais rápida e ágil.

Foi nesta virada de costumes que 
se deu a maior mudança de que o 
mundo tem notícia: a velocidade da 
comunicação que era de 6 a 18 Km/h 
passou para 300.000 km/segundo. O 
mundo simplesmente ficou atordoa-
do. Havíamos entrado na era da ve-
locidade. Dos cerca de 1,5 bilhão de 
habitantes em meados do século XIX, 
o mundo passou para uma população 
que beira os 7 bilhões de indivíduos, 
hoje. Um belo crescimento que jus-
tifica o avanço nas comunicações. 
Quando o homem se deu conta, esta-
va na era da comunicação de massa. 
McLuhan acertou quando, mais tarde, 
afirmou que o mundo havia se torna-
do uma aldeia global. 

Até 1860, o que havia de mais pare-
cido com o rádio era a “telegrafia sem 
fio”, mas não se imaginava a possibi-
lidade da transmissão de mensagens 
faladas, através do espaço. Então, nos 
Estados Unidos após anos de pesquisas 
e aprimoramentos, Lee Forest instalou 
a primeira “estação-estúdio” de radio-
difusão, em Nova Iorque, em 1916, re-
alizando o primeiro programa de rádio 
de que se tem notícia. Esta rádio apre-
sentava conferências e música de câ-
mara. O rádio nessa época transparecia 
novidade e vanguarda absoluta.

No Brasil, a partir de 1922, o rádio 
ocupou seu espaço para nunca mais 

perdê-lo. Atualmente, o total dos mu-
nicípios brasileiros com acesso ao ser-
viço de rádio, provido por aparelho de 
rádio passou de 88,1% em 2007, para 
88,9% em 2008. O rádio, entre os bens 
duráveis e serviços de acesso à comu-
nicação (TV, internet, etc), é o que mais 
proximidade tem com o indivíduo por 
ser um elemento de serviço mais bara-
to e também por possuir maior inde-
pendência da energia elétrica4. 

cArActeríSticAS BáSicAS do rádio

O rádio surgiu em uma época re-
pleta de mudanças. No início da era 
moderna, o comportamento e a ética 
eram questionados sob a influência 
de uma grande guerra, o mundo já 
não era mais o mesmo, a psicolo-
gia, a filosofia, os regimes políticos, 
a necessidade de informações, os 
questionamentos, a rebeldia, tudo 
cooperava para a chegada do rádio. 
E hoje, o rádio ainda ocupa uma po-
sição privilegiada entre os meios de 
comunicação no Brasil. As caracte-
rísticas básicas do rádio não foram 
alteradas com o tempo, aliás, o tem-
po tornou-se um grande aliado des-
se veículo ao se perceber que mes-
mo com o advento de outras mídias, 
aparentemente mais sofisticadas, o 
rádio continuou a ser um veículo pri-
mordial até os dias atuais sem perder 
sua importância. Eis algumas razões 
para esse sucesso:

1. Busca um amplo alcance de 
pessoas.

2. Destrói as barreiras geopolíti-
cas, sociais e culturais.

3. Transcende o espaço e o tempo
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4. Dirige-se à intimidade de cada 
indivíduo.

5. Transmite simpatia com muita 
facilidade.

6. Comunica de forma afetiva e 
calorosa.

7. Apresenta uma programação 
dinâmica e versátil em rede local.

8. Propicia recepção instantânea 
da mensagem.

9. Nivela as distâncias linguísticas 
entre comunidades heterogêneas.

10. Cobre os fatos ao vivo.
11. Serve para contrastar opiniões 

e conhecimento.
12. Apresenta grande poder de 

sugestão.
13. O rádio chega a um público que 

se encontra em casa, dedicado a algu-
ma atividade ou realizando um deslo-
camento (dentro de casa ou carro).

14. Pode ser portátil.
15. Tem baixo custo de produção 

comparado a outras mídias.
16. Pode elevar sua qualidade de 

transmissão a cada dia .

Sem dúvida, o rádio tem um pa-
pel fundamental na proclamação do 
evangelho, e fazer uso desse meio 
de comunicação é primordial para 
uma igreja que pretende pregar uma 
mensagem de esperança nesses últi-
mos dias. Em virtude do crescimento 
populacional, do acesso às novidades 
pela classe menos favorecida e do po-
der de alcance desse veículo, as igre-
jas evangélicas, obedecendo a ordem 
de Jesus de pregar o evangelho a todo 
o mundo dedicaram-se a desenvolver 
programas de comunicação para ma-
ximizar os efeitos da pregação e atrair 

um grupo cada vez maior de pessoas 
aos pés de Cristo.

Com esse objetivo em mente, as 
igrejas se apoderaram desse fantásti-
co e inovador meio de comunicação 
de massa para evangelizar o mundo, 
bem como promover o relaciona-
mento saudável entre igreja e comu-
nidade para que de todas as formas 
essa mensagem pudesse ser pregada 
e corações alcançados.
A comunicAção do eVAngelho Ao 
mundo ViA rádio

Todos os seres humanos precisam 
conhecer a verdade que a Palavra de 
Deus contém. Todos devem saber que 
são participantes do privilégio da sal-
vação e do plano da redenção. Todos, 
absolutamente todos, têm esse direito, 
mas a verdade é que dois terços dos 
quase 7 bilhões da população da Ter-
ra não têm conhecimento da salvação 
em Jesus Cristo.

A área compreendida entre o oeste 
da África até o Japão na Ásia, com-
preendida entre os paralelos 10 e 40 
ao norte do Equador, é também co-
nhecida como Janela 10/40 e é onde 
vivem 97% das pessoas menos evan-
gelizadas do mundo. 

Nessa área há 1,6 bilhões de mu-
çulmanos, hindus e budistas vivendo 
em países onde a igreja cristã foi qua-
se eliminada como resultado da opres-
são islâmica. A maior parte da Janela 
10/40 está fechada para missionários 
ocidentais. Esta é uma área de gran-
de escuridão espiritual denominada 
“cinturão de resistência.” A popula-
ção cristã ali é menor que 2%, uma 
pequena, porém, preciosa minoria. 
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Na Janela 10/40 existem mais 
de 60 países; 12.500 grupos étnicos; 
10.000 povos que ainda não recebe-
ram o evangelho; 6.528 línguas. 1.1 
bilhão de pessoas não alfabetizadas e 
1.3 bilhão de pessoas miseravelmente 
pobres. Estima-se que mais de 85 mil 
morrem por dia nessa área sem nunca 
terem ouvido falar o nome de Jesus 
nem sequer uma vez na vida.

Outra área crítica na Janela 10/40 
é a China. Pastores e evangelistas 
são detidos todos os dias. Igrejas 
nos lares são fechadas e seus líderes 
ameaçados. Muitos são presos por 
portarem a Bíblia. E, a China ainda 
mantém uma posição ateísta infle-
xível. Os países com as maiores po-
pulações não-cristãs do mundo estão 
todos nessa Janela e são eles: China, 
Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, 
Paquistão,Turquia e Irã.

Mas aí está uma grande oportu-
nidade para as rádios mundiais. Há 
os que acreditam ser o rádio a única 
mídia sem fronteiras. Ninguém pode 
medir com exatidão o alcance desse 
veículo de massa. O rádio chega a lu-
gares onde ninguém poderia entrar. 
E várias igrejas e grupos não gover-
namentais têm usado essa ferramenta 
para levar a mensagem a pessoas que 
não poderiam ser alcançadas de ne-
nhuma outra forma.5 

Um belíssimo trabalho tem sido 
realizado pela Rádio Transmundial, 
ligada à gigantesca rede Trans World 
Radio, a TWR, que é uma organiza-
ção não governamental de comunica-
ção, sem finalidade lucrativa, fundada 
em 1954 no Marrocos, com o objeti-
vo de levar as boas novas do Evan-

gelho ao mundo. As transmissões da 
TWR tem ajudado a estabelecer no-
vas comunidades cristãs em quase 
todos os continentes, trabalhando em 
cooperação com igrejas de várias de-
nominações. Em países como Índia, 
Vietnam e Moçambique, ou regiões 
como a Selva Amazônica e os Andes, 
a implantação de igrejas é o resultado 
direto dos seus programas. No Brasil 
onde está há mais de 40 anos, a Rádio 
Transmundial transmite em 3 línguas 
– o Português, o Macuxi e o Ticuna – 
e cobre quase a totalidade da nação. 
A TWR está presente em 160 países 
transmitindo o Evangelho em 225 
línguas e dialetos, o que faz com que 
ela seja a maior rede de radiodifusão 
do mundo, comunicando em mais lín-
guas do que a BBC, a Voz da Amé-
rica, a China Rádio Internacional e a 
Voz da Rússia juntas.
o rádio e A comunicAção AdVentiStA

A igreja adventista, também obe-
decendo a ordem de Jesus e conscien-
te da necessidade de ir, pregar o evan-
gelho a todo o mundo, desenvolve um 
programa de comunicação para maxi-
mizar os efeitos da pregação e atrair 
um grupo cada vez maior de pessoas 
aos pés de Cristo.

O Departamento de Comunicação 
nas igrejas adventistas utiliza meios 
modernos de comunicação de massa 
para administrar pessoas, unificar os 
pensamentos, ideais, propósitos, ati-
tudes e ações da igreja, promover o 
relacionamento saudável entre igreja 
e comunidade para que de todas as 
formas o evangelho possa ser pregado 
e corações alcançados.
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Como vimos, o rádio chegou ao 
Brasil no inicio do século 20. A partir 
da metade do século, o rádio sofreu 
uma série de mudanças, melhoramen-
tos e então surgiram novos tipos de 
emissoras, como as FM’s e as redes 
centrais de radio. 6 Nessa mesma épo-
ca as igrejas começaram a se valer 
desse meio de comunicação e, em um 
formato peculiar, caloroso e atraente,  
através da voz do Pr. Roberto Mendes 
Rabello, acompanhado pelo quarteto 
masculino Arautos do Rei, ‘no dia 23 
de setembro de 1943, A Voz da Pro-
fecia, programa de rádio da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, estréia no 
rádio brasileiro. Foram 17 emissoras, 
divididas em todo território nacional 
que transmitiram esse primeiro pro-
grama evangélico do Brasil.’7 

O Programa foi um sucesso, mas, 
como sabemos, a mensagem pelo rá-
dio não cria laços de amizade e não cria 
vínculo ou compromisso com as verda-
des bíblicas. Por isso, juntamente com 
o programa surgiu também a Escola 
Radiopostal, um sistema para entrar em 
contato com o ouvinte por correspon-
dência. “Logo que se começaram a di-
vulgar o endereço, as cartas começaram 
a chegar e, em meados de 1945, A Voz 
da Profecia já havia recebido 45 mil pe-
didos de estudos bíblicos.8

Após 50 anos levando mensagens 
bíblicas a todo Brasil, percebeu-se 
uma abertura para novos horizontes. 
Os tempos eram outros e havia a ne-
cessidade de desmembrar o progra-
ma para alcançar o público em suas 
necessidades e interesses variados. 
Era necessário um resultado e um 
trabalho mais detalhado e minucioso. 

Foi assim que surgiram os primeiros 
programas de rádio feitos por pasto-
res distritais nas emissoras de suas 
próprias cidades e também, motiva-
dos pelo Programa A Voz da Profecia, 
muitos outros programas começa-
ram a ser produzidos pelo Brasil por 
membros adventistas independentes 
da organização. 

No Brasil, a igreja Adventista foi 
a primeira a transmitir um programa 
evangélico radiofônico e desde 1943 
até hoje seus projetos só têm aumen-
tado e alcançado mais pessoas. 

Atualmente, a Igreja mantém 17 
emissoras próprias (metade AM e 
metade FM) ao redor de todo Brasil 
formando a Rede Novo Tempo de Rá-
dios, com sede em Jacareí, São Paulo, 
mas espalhadas em 10 estados brasi-
leiros e mais de 900 municípios. 

Nos países hispanos são 89 emis-
soras, sendo 27 na Argentina, 12 na 
Bolívia, 26 no Chile, 4 no Equador, 16 
no Peru, 2 no Uruguai e 2 no Paraguai

No mundo, temos a Adventist 
World Radio somando ao todo 500 
emissoras de Rádio e TV e oito sa-
télites com o principal objetivo de 
levar o evangelho às pessoas que vi-
vem na região da janela 10/40. A Ad-
ventist World Radio envia mensagens 
de esperança em mais de 70 línguas9, 
mensagens onde sobressaem o ensino 
bíblico e os valores cristãos tais como 
a ética, a cidadania, a solidariedade e 
o respeito aos direitos humanos.

Não é possível medir totalmente 
os resultados e o alcance do rádio, 
pois “o rádio possui o seu manto de 
invisibilidade, como qualquer outro 
meio. Manifesta-se a nós ostensiva-
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mente numa franqueza íntima e parti-
cular de pessoa a pessoa, embora seja, 
real e primeiramente, uma câmara de 
eco subliminar cujo poder mágico 
fere cordas remotas e esquecidas.”10 

Mas, sem dúvida, pessoas como 
Lílian mencionada no início de nosso 
artigo, presas no pecado, sem pers-
pectiva alguma de libertação, outras 
esquecidas nas cadeias ou nas prisões 
da consciência, outras ainda sob o pe-

sado fardo da falta de liberdade ou na 
escuridão da ignorância são atingidas 
pelas invisíveis e velozes ondas que 
atravessam continentes e confirmam 
o que está predito sobre Deus: “a pa-
lavra que sair da minha boca não vol-
tará para mim vazia.”

“E será pregado este evangelho do 
reino por todo o mundo, para teste-
munho a todas as nações. Então, virá 
o fim” (Mt 24:14). 

referênciAS 
1 Alejandro Bullón, Convite para mudar 

(Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2010), p. 
28-34.

2 Donald Smith, Creating Understanding 
(Grand Rapids: Zondervan Publishing Hou-
se, 1997), p. 25.

3 Ibid., p. 29.
4 Publicação da ABAP/IBGE: Números 

Oficiais da Indústria de Comunicação, em 
2007.

5 Pesquisa realizada no site http://www.
janela1040.org/, acessado em 9 de novembro 
de 2010.

6 Ibidem.
7 Roberto M. Rabello, “Vinte anos de 

Rádio-evangelismo”, em Revista Adventista, 
agosto de 1963, p. 16.

8 Idem, “A Escola Radiopostal na Igreja”, 
em Revista Adventista, setembro de 1946, p. 
3.

9 Pesquisa realizada no site http://www.
awr2.org/, acessado em 9 de novembro de 
2010.

10 Marshall Mcluhan, Os Meios de Co-
municação como Extensões do Homem. Trad. 
Décio Pignatari (São Paulo: Editora Cultrix, 
1996), p. 339.


