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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa objetiva conhecer se a prática da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM reflete 

o pensamento de Maximiliano Kolbe, fundador do movimento da Milícia da Imaculada, no 

qual se filia institucionalmente. Quer descobrir quais os gêneros e formatos usados pela 

emissora em sua programação jornalística, e se estes conteúdos correspondem ao pensamento 

comunicacional do fundador da M.I. Para tanto, faz-se a análise da programação do jornal 

Milícia Sat. Utiliza-se o método comparativo para confrontar a história e a proposta 

comunicacional do fundador da M.I. com as de dois outros comunicadores católicos: Tiago 

Alberione (fundador da Família Paulina) e Josemaría Escrivá de Balaguer (fundador do Opus 

Dei). Este estudo pretende também reconstruir, por meio da história oral, a trajetória da 

emissora. 

 

Palavras-chave: 

 

Gêneros e formatos radiojornalismo – Milícia da Imaculada – Igreja Católica – Rádio 

Imaculada Conceição – Maximiliano Kolbe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

 

Esta investigación tiene como objetivo saber si la práctica de la Radio Imaculada Conceição  

1490 AM refleja el pensamiento de Maximiliano Kolbe, fundador del movimiento de la 

Milícia de la Imaculada, a que es institucionalmente afiliados. Quiere saber qué géneros y los 

formatos utilizados por el emisor en su programa de periodismo, y estos contenidos se 

corresponden con el pensamiento del fundador de la M.I. Para llevar a cabo el análisis de la 

programación del periódico Milícia Sat. Usamos el método comparativo para hacer frente a la 

historia de la comunicación y la propuesta del fundador de la M.I. con otros dos 

comunicadores católicos: Alberione (fundador de la Familia Paulina) y Josemaría Escrivá de 

Balaguer (fundador del Opus Dei). Este estudio también tiene como objetivo reconstruir, a 

través de la historia oral, la historia de la radio. 

 

Palabras clave: 

 

Géneros y formatos de periodismo de radio – Milícia da Imaculada – Iglesia Católica – Rádio 

Imaculada Conceição – Maximiliano Kolbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This research aims to know if the Radio Imaculada Conceição 1490 AM practices mirror 

Maximilian Kolbe's thoughts, the founder of Milícia da Imaculada, to which it is 

institutionallity linked. It wants to know the methods and ways used by the station on its news 

programs and if those contents are realted to the comunicational thoughts of the M.I. founder. 

For that, the Milícia Sat news program is analyzed. The comparative method is used to 

confront the history and the M.I. founder comunication proposal with two other roman 

catholic comunicators: Tiago Alberione (founder of Família Paulina) and Josemaría Escrivá 

de Balaguer (founder of Opus Dei). The intention of this study is to retell through oral history, 

the station history. 

 

Key words: 

 

Kinds and genres of radionews – Milícia da Imaculada – Catholic Church – Rádio Imaculada 

Conceição – Maximilian Kolbe 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio  

da Imaculada (Maximiliano Kolbe) 

 

 

1. Objeto de estudo 
 

A Rádio Imaculada Conceição 1490 AM foi objeto de estudo da monografia que 

apresentei no curso de graduação à Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade de 

Jornalismo e Relações Públicas, Curso de Jornalismo, para conclusão do curso de jornalismo, 

com a orientação da Profa. Dra. Margarete Vieira Pedro, em 2008. 

O tema do trabalho foi Jornalismo católico e o espaço do ouvinte: a aproximação 

possível de jornalismo e fé.  Seu principal objetivo era analisar como o jornalismo da Rádio 

Imaculada Conceição1490 AM retratava o cotidiano de um público específico, construindo 

uma programação híbrida, um misto de catequese e informação jornalística. 

A emissora é geradora da programação para diversas emissoras espalhadas pelo Brasil, 

formando a Rede Milícia SAT. Com 24 horas de programação sem veiculação de comerciais, 

mantida por doações espontâneas dos seus colaboradores, e apenas 5.000 watts de potência, a 

rádio católica, em 2004, apareceu em quinto lugar no jornal Agora São Paulo e, em dezembro 

de 2007, obteve o nono lugar na pesquisa do IBOPE, perdendo somente para emissoras com 

50.000 a 200.000 watts de potência. 

A criatividade da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM, por três vezes (2004, 2006, 

2009) recebeu o prêmio Microfone de Prata de melhor programa jornalístico (conteúdo de 

notícias e reportagens do cotidiano ou da Igreja). Este prêmio, oferecido pela UNDA Brasil – 

União de Radiodifusão Católica – e apoiado pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil – tem como objetivo prestigiar e estimular a produção de programas 

evangelizadores. 

As categorias do prêmio são: melhor programa jornalístico (conteúdo de notícias e 

reportagens do cotidiano ou da Igreja), melhor programa religioso (conteúdo religioso, 

reflexivo, filosófico e educativo) e melhor programa de entretenimento (conteúdo variado, 
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clube de ouvintes, rádio revista, musicais, etc.).  É também aberto a programas de produção 

independentes e para emissoras comunitárias. 

A emissora católica acima mencionada pertence ao movimento da Milícia da 

Imaculada, fundado por Maximiliano Kolbe, em 1917, em Roma, Itália. O franciscano 

conventual tinha um desejo: propagar a boa-nova do reino, através dos meios de comunicação 

social, de forma especial, a imprensa. Uma de suas iniciativas, ao retornar para a Polônia, sua 

terra natal, foi, ainda como jovem estudante, criar a revista Cavaleiro da Imaculada para 

evangelizar. 

Mas, com o advento da Segunda Guerra Mundial, Frei Maximiliano Kolbe, que tinha 

evangelizado não só a Polônia, mas também o Japão, é preso pela Gestapo e enviado para o 

Campo de Concentração de Auschwitz, onde morreu para salvar a vida de um pai de família. 

Após quinze dias no bunker da fome, seu braço recebe a injeção de ácido fênico 

aplicada por um dos soldados da SS1. Era 14 de agosto de 1941. Suas cinzas, como um dia o 

consagrado havia previsto, são espalhadas ao vento. Metaforicamente, o movimento diz que 

suas cinzas chegam ao Brasil, no dia 14 de novembro de 1987. 

Outro franciscano conventual, missionário italiano, Sebastião Benito Quaglio, acolhe o 

pensamento de Maximiliano Kolbe e dá início na cidade de Santo André, em São Paulo, junto 

com um grupo de leigos de sua paróquia, ao movimento da Milícia da Imaculada no Estado de 

São Paulo. 

Ambos tinham um objetivo: proclamar o evangelho. Maximiliano Kolbe encontra em 

sua Milícia da Imaculada a resposta para propagar o reino de Cristo. Quando jovem, Kolbe 

havia pensado em seguir a carreira militar, chegara a pensar em deixar o seminário e se alistar 

no exército polonês. Mas, com o incentivo da mãe, Maria Dabrowska, desiste da ideia e cria a 

sua própria milícia, o exército da Imaculada. 

Muitos anos depois, Frei Sebastião, ao contemplar as luzes das casas de uma das ruas 

do bairro Parque Novo Oratório, em Santo André, se questiona: “Como evangelizar tantas 

pessoas ao mesmo tempo? Como entrar em todas estas casas?”. A resposta encontrada é: “por 

meio das antenas”. E assim, começa o desafio de evangelizar por meio das ondas da rádio, 

“por cima dos telhados”, como disse Papa João Paulo II na mensagem para o 35° Dia Mundial 

das Comunicações Sociais, em maio de 2001. 

Ciente de que a Igreja Católica, ainda hoje, precisa rever o seu conceito sobre 

comunicação e colocar os pontos bases em suas estratégias comunicacionais, o presente 

                                                 
1 Schutzstaffel (em português “Tropa de Proteção”), um dos principais exércitos do governo nazista de Adolf 
Hitler. 



14 
 

trabalho quer colaborar para o desenvolvimento do pensamento comunicacional na Igreja por 

meio da experiência missionária de Maximiliano Kolbe. 

 No primeiro capítulo, traçaremos a história da Milícia da Imaculada, movimento 

fundado em 1917, em Roma, Itália, e de seu fundador, Maximiliano Kolbe. Apresentaremos 

brevemente suas ideias e práticas comunicacionais, principalmente por meio da imprensa. 

 No segundo capítulo, veremos o estado da arte sobre as especificidades do jornalismo, 

como “a arte de informar”, “a notícia por meio das ondas do rádio” e “os gêneros e formatos 

no radiojornalismo”. 

 O terceiro capítulo resgatará a história da Milícia da Imaculada no Brasil. 

Destacaremos o nascimento da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM e sua programação 

diária, ressaltando a simbiose entre jornalismo e fé. 

 Os gêneros e formatos do jornal Milícia Sat serão classificados e analisados no quarto 

capítulo. No início, havíamos pensado em analisar somente a primeira edição do jornal (das 

12h30 às 13h), mas, no final, optamos em ampliar o recorte da pesquisa, e analisaremos 

também a segunda edição (das 18h às 19h). 

 Esta ampliação no corpus da análise foi fundamental para termos uma visão mais 

completa da programação do jornal Milícia Sat, portanto melhores condições para analisar e 

classificar os gêneros e formatos usados pela emissora católica. 

 Por fim, com quase cinco horas de gravação de jornais e boletins, apresentaremos um 

levantamento quantitativo dos formatos e gêneros utilizados na produção das duas edições do 

programa jornalístico e verificaremos, por meio da comparação, se as palavras-chaves 

encontradas no pensamento de Maximiliano Kolbe estão refletidas na programação 

jornalística da rádio.  

 

 

2. Revisão da literatura 
 

Segundo a jornalista Joana Puntel “muito das ideias da Igreja sobre a comunicação 

continuam obscuras e frequentemente contraditórias. Isso ocorre, provavelmente, da falta de 

preparo teórico e de reflexão suficiente sobre a cultura da mídia e sobre os processos que 

transformam as sociedades modernas” (PUNTEL, 2008, p.10). 
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Essas ideias estão contidas nos documentos pós-conciliares, desde o Concílio Vaticano 

II até os nossos dias, por isso a necessidade de fazer memória dessas reflexões, desses 

pensamentos sobre comunicação, na tentativa de aproximar o conceito com a prática. 

Um dos documentos mais importantes para a compreensão do pensamento 

comunicacional da Igreja Católica é o Inter mirifica, aprovado em 4 de dezembro de 1963. 

Com este decreto, a instituição oficialmente aceita o uso dos meios de comunicação social: 

 

A Igreja Católica, tendo sido constituída por Cristo Nosso Senhor, a fim de 
levar a salvação a todos os homens e, por isso, impelida pela necessidade de 
evangelizar, considera como sua obrigação pregar a mensagem de salvação, 
também com o recurso dos instrumentos de comunicação social, e ensinar 
aos homens seu correto uso. Portanto, pertence à Igreja o direito natural de 
empregar e possuir toda sorte desses instrumentos, enquanto necessários e 
úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas [...] (1963, 
n.3). 

 

Antes deste documento, a Igreja, por meio da encíclica Miranda prorsus (1957), de 

Pio XII, já reconhecia as novas tecnologias como dons de Deus e que os seres humanos são 

responsáveis pelo uso que se faz delas. Mas, é na instrução pastoral Communnio et progressio 

(1971), do pontificado de Paulo VI, que a instituição católica registrará uma visão mais 

pastoral, menos dogmática. Segundo Joana Puntel (2008, p.128), em sua obra Cultura 

Midiática e Igreja: Uma nova ambiência, os meios de comunicação não são mais vistos como 

uma ameaça, 

 

[...] mas como uma força benéfica; e também foge de um discurso moralista, 
atenuando a maneira dogmática de abordar a mídia e criando condições e 
espaços para levar em consideração as diferentes tendências da sociedade 
moderna. Por outro lado, o documento louva a ideia do progresso 
tecnológico, mas perpassado de idealismo. O texto trata da mídia como se 
ela não fosse destinada a desenvolver-se em uma sociedade na qual não há 
tensão interna. 

 

O mundo tecnológico corre e avança rapidamente, enquanto a Igreja caminha. José 

Marques de Melo, em Comunicação eclesial: Utopia e realidade, traça este percurso que a 

Igreja fez não só no Brasil, mas na América Latina. O autor divide a história da comunicação 

da Igreja em quatro fases: a primeira é do exercício da censura e da repressão; a segunda a da 

aceitação desconfiada dos meios de comunicação; a terceira de um deslumbramento ingênuo, 

e a quarta fase uma postura de avaliação crítica (2005, p.25-26). Assinala problemas e tenta 

encontrar alternativas: 
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[...] um passo a Igreja latino-americana já deu no sentido de compensar o 
silêncio imposto pelos mass media à sua audiência massiva. Ela tem aberto 
espaço em seus próprios meios para que a grande massa dos que não têm voz 
em nossas sociedades possam emitir seus pontos de vista, anunciar, 
denunciar, cobrar, promover. Testemunhar, enfim, a esperança daqueles que 
depositam confiança no advento do reino. (2005, p.31) 

 

Não podemos deixar de lado os documentos de Medellín (1968), Puebla (1979), de 

Santo Domingo (1992) e o atual de Aparecida (2007). Estes retratam o caminho que a Igreja 

fez nestes anos todos, oferecem uma visão mais ampla sobre a sociedade e a evangelização. 

Neste contexto, João Paulo II, na encíclica Redemptoris missio (1990), dedicada à missão na 

Igreja, aborda os meios de comunicação social com um novo enfoque: 

 

O primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, 
[...]. Os meios de comunicação social alcançaram tamanha importância que 
são para muitos o principal instrumento de informação e formação, de guia e 
inspiração dos comportamentos individuais, familiares e sociais. [...] Talvez 
se tenha descuidado um pouco deste areópago: deu-se preferência a outros 
instrumentos para o anúncio evangélico e para a formação, enquanto os 
mass-media foram deixados à iniciativa de particulares ou de pequenos 
grupos, entrando apenas secundariamente na programação pastoral. O uso 
dos mass-media, no entanto, não tem somente a finalidade de multiplicar o 
anúncio do evangelho: trata-se de um fato muito mais profundo porque a 
própria evangelização da cultura moderna depende, em grande parte, da sua 
influência. Não é suficiente, portanto, usá-los para difundir a mensagem 
cristã e o magistério da Igreja, mas é necessário integrar a mensagem nesta 
“nova cultura”, criada pelas modernas comunicações. É um problema 
complexo, pois esta cultura nasce menos dos conteúdos do que do próprio 
fato de existirem novos modos de comunicar com novas linguagens, novas 
técnicas, novas atitudes psicológicas. (RM, n. 37c) 

 

Essenciais para compreender o pensamento comunicacional católico no Brasil são os 

documentos produzidos pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –, de forma 

especial, o n.59, Igreja e Comunicação Rumo ao Novo Milênio, de 1997, cuja ideia central é 

“rever os modelos e práticas de comunicação da Igreja no Brasil, tanto no campo das relações 

interpessoais, grupais e organizacionais quanto no uso dos instrumentos ou meios de 

comunicação na tarefa evangelizadora” (1997, n.1). 

Neste contexto histórico e eclesial, nos questionamos: Será que a Rádio Imaculada 

Conceição põe em prática o pensamento comunicacional deixado por Maximiliano Kolbe, 

principalmente no que se refere à programação jornalística da emissora? A resposta será 

encontrada quando unirmos a explicação sobre os gêneros e formatos jornalísticos com o 

pensamento comunicacional de Maximiliano Kolbe. 
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A classificação de gêneros e formatos de José Marques de Melo, em Jornalismo 

opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro (2003), será vital para identificar e 

compreender a programação jornalística da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM. 

Marques de Melo é um dos pesquisadores que conseguiu superar a trilogia de Luiz 

Beltrão: gênero informativo (1969), gênero interpretativo (1976) e gênero opinativo (1980), 

identificando na imprensa brasileira mais dois gêneros jornalísticos: o utilitário e o 

diversional. 

Conforme André Barbosa Filho (2003), em Gêneros Radiofônicos: os formatos e os 

programas em áudio, o rádio é um veículo de sensorialidade (forma imagens), de penetração 

(fala para milhões), de regionalismo, de intimidade (para cada indivíduo), de simplicidade, de 

imediatismo e de instantaneidade. É móvel, é acessível, custa pouco e possui função social e 

comunitária. 

O autor evidencia também as limitações do veículo como: a unisensorialidade 

(somente o ouvido é estimulado), a ausência do interlocutor, a fugacidade, a atenção dividida 

com os outros afazeres e o imediatismo (a impossibilidade de voltar a um ponto de interesse 

buscando melhor compreensão). 

Mario Kaplun apresenta alguns pontos importantes para compreender a dinâmica do 

processo da transmissão da informação através dos meios eletrônicos, de forma especial do 

rádio. Em Produccion de Programa de Radio: el guion, la realización (1978), cita o poder de 

sugestão (da linguagem radiofônica); a comunicação afetiva; a empatia; a relação de 

identificação. 

Em relação aos gêneros e formatos, Kaplun é ainda hoje referência. Sua obra é da 

década de 1970. O autor seguiu a corrente que considerava o rádio como meio de informação, 

educação e entretenimento: 

 

[...] A rádio se mostrou eficaz como meio para informar, para transmitir 
conhecimentos e para promover inquietudes. É possível também por meio da 
rádio chegar a uma reflexão sobre valores e atitudes, estimular o raciocínio, 
favorecer a formação de uma consciência crítica.2 (1978, p.128, tradução 
nossa). 

 

Devido à ausência de registro histórico, a pesquisa quer também resgatar a história da 

emissora católica, localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e aprofundar o 

                                                 
2 Original: “[...] la radio se ha mostrado eficaz como medio para informar, para transmitir conocimientos y para 
promover inquietudes. Es posible asimismo a través de la radio llevar a uma reflexión sobre valores y actitudes, 
estimular el raciocinio, favorecer la formación de uma conciencia crítica.” 
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conceito original da expressão “Milícia da Imaculada” do fundador Maximiliano Kolbe, 

evidenciando o contexto histórico da época e a espiritualidade franciscana. 

Dados do IBGE (Censo de 2000) revelam que 73% da população brasileira declaram 

como religião a Católica Apostólica Romana. O Brasil é um dos países do mundo em que o 

povo mais demonstra atos de fé: peregrinações, procissões, promessas, etc. A influência 

cultural é totalmente a favor da evangelização, “no plano mundial, a religião deixou de ser 

considerada o ópio do povo. [...] A força das igrejas ressurge em diferentes quadraturas, 

justamente porque sinaliza caminhos terrenos de libertação, prosperidade, bem-aventurança.” 

(MELO, 2004, p.302) 

Além da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM, a Milícia produz a programação da 

Rádio Imaculada Conceição 1430 AM em São Roque, 890 AM em Bilac, 107,1 FM em 

Atibaia, todas em São Paulo; 1320 em Maceió, 4865 OT em Londrina, 1060 AM em 

Dourados, 580 AM, 4755 OT e TV Imaculada Conceição canal 15 UHF em Campo Grande; a 

revista O Mílite, com a tiragem de 88.000 exemplares, em outubro de 2009; e possui o site na 

internet www.miliciadaimaculada.org.br. 

A Associação Milícia da Imaculada recebe aproximadamente 3.000 cartas 

mensalmente, e cerca de 200 e-mails por dia, de todo o Brasil.  

A maioria dos programas da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM é ao vivo, com 

participação dos ouvintes, de convidados, dos bispos, sacerdotes, religiosos e leigos. Segundo 

pesquisa realizada pelo Departamento de Marketing da Associação Milícia da Imaculada, os 

ouvintes da rádio são pessoas de ambos os sexos: masculino e feminino, de todas as raças e 

culturas e de todas as faixas etárias, participantes ou não da Igreja Católica, com tendência de 

audiência maior por parte dos católicos.  

Sem distinção de classes, mas com predominância nos segmentos C e D, todas as 

faixas etárias, mas com predominância na faixa acima de 49 anos, para profissionais de todas 

as áreas, com predominância nas funções: do lar, professores e aposentados. 

Os ouvintes costumam ouvir o rádio, ler, acessar a internet, assistir televisão, 

participam da Igreja Católica, executam alguma atividade pastoral na Igreja, a prática de 

participar das celebrações da santa missa, ou ao menos têm a intenção de fazê-lo. 

Os receptores podem ter acesso à programação da emissora durante as 24 horas do dia, 

em São Paulo, e fora do Estado a partir das 20 até as 5 horas através das emissoras que entram 

em rede, ou ainda, por meio da emissora em ondas tropicais 4865 OT. Também podem 

acessar o site www.miliciadaimaculada.org.br e ouvir a programação de rádio. 
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A Rádio Imaculada Conceição 1490 AM, adquirida em 11 de maio de 1995, 

atualmente está situada no mesmo espaço físico da Associação Milícia da Imaculada, no 

Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo. Além do Brasil, o movimento está 

presente em mais 46 países, localizados nos cinco continentes. 

 

 

3. Questões metodológicas 
 

A “pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção da 

bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado” 

(STUMPF, 2008, p.51). Utilizaremos de forma intensa para extrair dos escritos de 

Maximiliano Kolbe os princípios sobre comunicação que inspiraram o nascimento da Milícia 

da Imaculada, em 1917, o uso dos meios de comunicação, de forma especial, a imprensa. 

Este método também será utilizado para registrar o pensamento comunicacional da 

Igreja Católica por meios de seus documentos pós-conciliares (a partir do Concílio Vaticano 

II) e o uso de várias literaturas de apoio. 

Trata-se de estudo de caso, conceituado por Robert K. Yin (2001, p.32) como aquele 

que quer entender o “como” e o “porquê” “[...] de um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”. 

Portanto, o atual estudo quer investigar a programação jornalística da Rádio Imaculada 

Conceição 1490 AM, quer descobrir os gêneros e formatos que a emissora usa no jornal 

Milícia Sat, e se estes conteúdos correspondem ao pensamento comunicacional de 

Maximiliano Kolbe. 

Para aprofundar as orientações deixadas sobre comunicação do fundador da M.I., 

iremos usar o método comparativo de Jacques Kayser que, segundo o professor José Marques 

de Melo (2010, p.14), é um dos pioneiros pesquisadores em gêneros jornalísticos. Sua obra 

acadêmica “estabeleceu um divisor de águas no estudo das manifestações jornalísticas, 

privilegiando a interface entre a produção e o consumo, mediada pela expressão linguística 

(articulação entre forma e conteúdo)”. O trabalho será desenvolvido em duas análises: 

morfológica e de conteúdo. 
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Com a análise de conteúdo, iremos comparar a história de Maximiliano Kolbe com a 

de Tiago Alberione (fundador da Família Paulina) e de Josemaría Escrivá de Balaguer 

(fundador do Opus Dei). Após escolher palavras-chave que ajudarão a evidenciar as principais 

ideias do fundador da M.I., verificaremos, por meio da comparação, se estas aparecem na 

programação jornalística da rádio, morfologicamente, ou seja, na sua forma e não no 

conteúdo. 

Com a análise morfológica, iremos classificar os gêneros e formatos da programação 

jornalística da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM. Quanto ao corpus e os instrumentos de 

análise, nesta pesquisa a amostra será constituída pela gravação do jornal Milícia Sat (que vai 

ao ar das 12h30 às 13h e das 18h às 19h) durante três dias de uma semana (segunda-feira, 

quarta-feira e sexta-feira) do mês de novembro de 2011. As gravações serão decupadas e 

analisadas. A base da classificação de gênero deste estudo é a desenvolvida por José Marques 

de Melo (2003); o pesquisador reconhece a existência de cinco gêneros: informativo, 

opinativo, interpretativo, utilitário e diversional. 

A história só permanece se for documentada, por isso, neste trabalho iremos utilizar o 

método da história oral junto aos primeiros voluntários e funcionários da Rádio Imaculada 

Conceição, com o intuito de reconstruir a história da emissora. 

Segundo Roberto Meireles Pinheiro (2004, p.125), “a pesquisa qualitativa é a técnica 

por excelência na compreensão em profundidade do ‘porquê o consumidor faz o que faz’, 

‘age como age’, ‘pensa como pensa’ ou ‘sente como sente’”. A amostra será pequena e 

selecionada (PINHEIRO, 2004). Serão entrevistados os primeiros profissionais do jornal 

Milícia Sat e voluntários da Milícia da Imaculada. 

 Sabemos que este método de pesquisa qualitativa “lança mão da memória como fator 

dinâmico na intenção entre passado e presente, fugindo ao aspecto estático do documento 

escrito que permanece o mesmo através do tempo” (HAGUETE, 2005, p.93), portanto, o 

roteiro será estruturado com perguntas abertas, o que dará a possibilidade aos entrevistados de 

expressarem livremente suas memórias e opiniões. É importante salientar a fidelidade na 

transcrição de tudo que foi falado nas entrevistas, sem qualquer alteração ou interpretação 

(PINHEIRO, 2004). 

Além dos acima citados, será utilizada também a análise documental. Ou seja, estudo 

de atas, crônicas e material de arquivo, inclusive recortes de publicações periódicas: revistas e 

jornais.   
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CAPÍTULO I 

 

COMUNICAÇÃO E MILÍCIA DA IMACULADA 

 

 
Todos os sentimentos, as ações, a vida, a morte, a eternidade sejam  

para a máxima glória de Deus (Maximiliano Kolbe) 

 

 

1. Maximiliano Kolbe e os meios de comunicação 

 
Niepolalanów. Mais de uma vez esta palavra, também por meio das ondas da 
rádio, chega aos palácios e aos subterrâneos, aos edifícios de alvenaria e às 
casas de campo. Todos, agora, já ouviram falar, mesmo que brevemente, de 
Niepokalanów.3 (KOLBE, 1997, p.2130, tradução nossa) 

 

Estas palavras abrem o discurso de Maximiliano Kolbe, em 8 de dezembro de 1937, 

no programa da Rádio Nacional Polonesa, em Varsóvia, às 17h50. Sua participação na 

emissora foi para comemorar os 10 anos da criação de Niepokalanów, uma cidade construída 

para evangelizar com os meios de comunicação social. 

Neste programa que, a partir de 24 de dezembro do mesmo ano, se torna também um 

artigo do Echo Niepokalanowa, podemos perceber a finalidade da Milícia da Imaculada, 

movimento fundado por ele e mais seis jovens confrades – Padre Giuseppe Paul, Antonio 

Glowinski, Quirico Pignalberi, Girolamo Biasi, Antonio Mansi e Enrico Granata –, na noite 

de 16 de outubro de 1917, em Roma, na Itália. 

Desde sua fundação, o movimento tem como objetivo 

 

[...] conquistar o mundo inteiro, todos os corações e cada um especialmente 
para a Rainha não somente do céu, mas também da terra; dar a felicidade 
verdadeira àqueles pobres infelizes que a buscam nos prazeres efêmeros 
deste mundo [...]4 (KOLBE, 1997, p.435, tradução nossa). 

                                                 
3 Original: “Niepokalanów. Più di una volta questa parola, anche attraverso le onde della radio, è giunta nei 
palazzi e nei sotterranei, negli edifici in muratura e nelle casupole di campagna. Tutti, ormai, hanno sentito 
parlare, anche se brevemente, di Niepokalanów.” (SK 1222) 
4 Original: “[...] conquistare il mondo intero, tutti i cuori e ognuno singolarmente per la Regina non solo del 
cielo ma della terra; dare la felicità vera a quei poveri infelici che la cercano nei piaceri effimeri di questo 
mondo [...]” (SK 97). 



22 
 

Ou seja, Maximiliano Kolbe desejava “a conversão dos pecadores [...] e a santificação 

de todos” (1997, p.317, tradução nossa)5. Com o passar dos anos, ele evidencia também 

outras características da Milícia, tais como: a glória de Deus e da Imaculada, a realização do 

reino, a felicidade, a unificação e a pacificação da humanidade. 

Sem dúvida, a “conversão dos pecadores” ocupa um lugar especial dentro da criação 

do movimento, pois este é uma resposta contra uma manifestação maçônica diante da janela 

do Papa, na Praça São Pedro, no Vaticano. Os manifestantes traziam consigo bandeiras, 

estandartes, faixas. Em uma delas estava escrito: “[...] Satanás governará no Vaticano e o 

Papa o servirá como guarda suíço [...]”6 (KOLBE, 1997, p.2340, tradução nossa). 

Outras imagens e frases da manifestação maçônica estão presentes na memória do 

religioso: “[...] uma bandeira preta com a imagem do Arcanjo Miguel sob os pés de Lúcifer 

[...] ‘Nós não venceremos a religião católica com o raciocínio, mas somente pervertendo os 

costumes.’”7 (KOLBE. 1997, p.2340-2341, tradução nossa) 

Era 17 de fevereiro, dia em que se celebrava a morte de Giordano Bruno8. Neste ano, a 

maçonaria também comemorava o segundo centenário da Grande Loja da Inglaterra, que se 

tornou para os maçons a Grande Loja Mãe Mundial. A Loja Maçônica é a organização básica 

da maçonaria, ou seja, onde acontece a admissão dos candidatos a membros do grupo, a saber: 

aprendiz, companheiro e mestre. 

Portanto, o jovem estudante de Teologia, aos 23 anos de idade, no Colégio 

Internacional dos Frades Menores Conventuais, em Roma, cria uma associação mariana com 

o objetivo de “procurar a conversão dos pecadores, dos hereges, dos cismáticos, etc., 

especialmente dos maçons; e a santificação de todos, sob a proteção e a mediação da B. V. M. 

[Beata Virgem Maria] Imaculada”9 (KOLBE, 1997, p.317, tradução nossa). 

Em seus escritos, Maximiliano registra várias vezes – catalogadas são sete10 – o 

significado da palavra e da sigla Milícia da Imaculada, que vem do latim Militia Immaculatae 

e significa “Exército da Imaculada”. É importante notificar aqui, o sentido que Padre Kolbe 

dava para a língua oficial da Igreja, o latim. 

                                                                                                                                                         
 
5 Original: “[...] la conversione dei peccatori [...] e la santificazione di tutti [...]” (SK 21). 
6 Original: “[...] Satana governerà in Vaticano e il Papa lo servirà come guardia svizzera [...]” (SK 1328). 
7 Original: “[...] un  vessilo nero con l’effigie de Michele Arcangelo sotto i piedi di Lucifero [...]. ‘Noi non 
vinceremo la religione cattolica con i ragionamento, ma solo pervertendo i costumi.’” (SK 1328) 
8 Filósofo, escritor e dominicano. Nasceu em 1548 e morreu em 1600, condenado por heresia. 
9 Original: “Procurare la conversione dei peccatori, dagli eretici, degli scismatici, ecc., in particolare modo dei 
massoni; e la santificazione di tutti, sotto il patrocinio e per la mediazione della B. V. M. Immacolata.” (SK 21) 
10 Os escritos são 1046, 1211, 1220, 1222, 1226, 1237, 1327. 
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Deste modo, compreenderemos o sentido da utilização da língua latina e não da 

polonesa para a denominação do movimento da M.I., pois para Maximilano Kolbe (1997, 

p.2118, tradução nossa) “[...] o latim é a língua da Igreja e então, de qualquer forma, uma 

língua sobre nacional”.11 

O movimento, desde o início usou as iniciais M.I. como sigla. Esta sempre esteve 

presente nas capas de todas as suas edições, pois, como dizia Kolbe (1997, p.2118, tradução 

nossa): “a sigla ‘M.I.’ contém em si toda a essência da associação da Milícia da Imaculada.”12 

Ao definir a denominação M.I. em seus artigos, Maximiliano (1997, p.2118, tradução 

nossa) inicia sua explicação sempre com a letra “I”, de “Imaculada”. Com isso, ele quer 

evidenciar que o movimento é dela, que seus membros pertencem a Nossa Senhora, ou seja, 

que seus integrantes desejam ser “servos”, “filhos”, “escravos”, “coisa”, “propriedade”, 

“instrumentos”, pois assim cada um 

 

[...] exercitará uma influência sempre maior no ambiente que o circunda e 
estimulará os outros a conhecerem sempre mais perfeitamente a Imaculada, e 
amá-la sempre mais ardentemente, e aproximarem-se sempre mais a Ela e a 
entregarem-se a Ela até se tornarem ao mesmo tempo totalmente, sem 
nenhuma limitação, Ela mesma.13 

 

Por outro lado, o movimento não é só “da Imaculada”, mas também é “Milícia”, em 

outra palavra, “Exército”. Não é possível ser somente propriedade de Maria, mas é necessário 

se tornar “[...] cavaleiro, mílite da Imaculada, soldado [...]”14  (KOLBE, 1997, p.2119, 

tradução nossa), pois os consagrados “[...] querem conquistar à Imaculada, e o mais rápido 

possível, o mundo inteiro e cada alma, sem nenhuma exceção”15 (KOLBE, 1997, p.2340, 

tradução nossa). Eis a letra “M”. 

É importante ressaltar que Maximiliano pensa na M.I. em 1917, ainda em plena 

Primeira Guerra Mundial. A Polônia, em sua história, traz consigo uma realidade de país 

invadido por outros países. A questão militar é muito presente na vida dos poloneses. Kolbe é 

                                                 
11 Original: “[...] Il latino è la lingua della Chiesa e quindi, in certo modo, una lingua sovranazionale.” (SK 
1211) 
12 Original: “La sigla ‘M.I.’ racchiude in sè tutta l’essenza dell’associazione della Milizia dell’Immacolata.” (SK 
1211) 
13 Original: “[...] eserciterà in’influenza sempre maggiore nell’ambiente che lo circonda e stimolerà gli altri a 
conoscere sempre più perfettamente l’Immacolata, ad amarla sempre più ardentemente, ad avvicinarsi sempre 
più a Lei e a donarsi a Lei fino a divenire nello stesso modo totalmente, senza alcuna limitazione, Lei stessa.” 
(SK 1211) 
14 Original: “[...] cavaliere, milite dell’Immacolata, ‘Miles’ [...]” (SK 1211). 
15 Original: “[...] desiderano conquistare all’Immacolata, e al più presto possibile, il mondo intero e ogni singola 
anima senza alcuna eccezione.” (SK 3128) 
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um patriota, ainda estudante chegara até a pensar em sair da Ordem Franciscana para lutar e 

defender o seu país, como fez seu irmão Francisco e seu pai Julio Kolbe. 

Além da cultura popular “militar”, Maximiliano Kolbe é influenciado também pela 

herança franciscana. Em 1198, Francisco de Assis é voluntário de guerra contra a Perugia. 

Mas, em uma de suas primeiras lutas, foi capturado pelos perugianos. Na prisão, deu-se o 

processo de conversão: de cavaleiro, o jovem soldado se transforma em fundador de uma 

nova ordem para renovar a Igreja de Cristo. 

Neste sentido, é possível entender o porquê das palavras medievais: “conquistar”, 

“exército”, “soldado”, “milícia”, “arma”, nos escritos de Maximiliano Kolbe e em suas 

edições. Estas palavras representam, ao mesmo tempo, a realidade histórica de um povo que 

desejava encontrar a sua liberdade – a Polônia conseguirá sua independência no dia 11 de 

novembro de 1918, mas ainda passará por várias outras guerras, inclusive a Segunda Guerra 

Mundial – e a influência “cavaleiresca” de Francisco de Assis e seus seguidores, onde a 

Virgem Maria ocupava um lugar especial, de dama.  

Como um seguidor de Francisco, Kolbe tem um olhar missionário, amplo, sua obra é 

aberta a todos, “cada um, portanto, pode fazer parte da Milícia da Imaculada, sem considerar a 

sua situação econômica”16, (KOLBE, 1997, p.1913, tradução nossa) menos os não batizados: 

“quem não é católico, infelizmente, só poderá entrar e fazer parte da Milícia da Imaculada 

depois de ter recebido o santo batismo [...]”17 (KOLBE, 1997, p.2022, tradução nossa). 

Portanto, um dos pontos fundamentais para pertencer à obra da Milícia da Imaculada é 

a oferta total de si mesmo a Nossa Senhora,   

 

[...] a essência da M.I. é a consagração ilimitada à Imaculada. Dela devemos 
ser servos, filhos, escravos, etc., etc., etc. Em uma palavra, devemos 
pertencer a Ela sob todos os aspectos, ser Seus da forma mais estreita e mais 
perfeita possível, em certo modo, ser quase Ela mesma.18 (KOLBE, 1997, 
p.1164, tradução nossa) 

 

Este amor e devoção à Imaculada, aquela que desde sempre foi sem pecado original, 

vem da espiritualidade franciscana, é “[...] uma característica particular da Ordem, pois Duns 

                                                 
16 Original: “Ognuno, dunque, può far parte della Milizia dell’Immacolata, senza considerare la sua situazione 
econômica.” (SK 1091) 
17 Original: “Chi non è cattolico, purtroppo, potrà entrare a far parte della Milizia dell’Immacolata solo dopo 
aver ricevuto il santo battesimo [...]” (SK 1162), 
18 Original: “[...] l’essenza della M.I. è la consacrazione ilimitata all’Immacolata. Di Lei dobbiamo essere, servi, 
figli, schiavi, ecc., ecc., ecc. In una parola, dobbiamo appartenere a Lei sotto ogni aspetto, essere Suoi nel modo 
più perfetto possibile, essere in certo modo qual modo Lei stessa.” (SK 634) 
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Scoto19 e a escola franciscana defenderam este privilégio [...] até obter a solene definição do 

dogma20 da Imaculada Conceição”21 (KOLBE, 1997, p.316, tradução nossa). 

A figura de Maria sem pecado original é tão vital para a espiritualidade franciscana, 

que Kolbe (1997, p.316, tradução nossa) chega a expressar nesta mesma carta, datada de 26 

de setembro de 1918, que o dogma da Imaculada Conceição “[...] é o fio de ouro da nossa 

ordem e, talvez, também o início da renovação da nossa corroída sociedade [...]”.22 

A segunda condição para ser mílite, cavaleiro, soldado, ou seja, pertencer à Milícia da 

Imaculada, é levar a medalha milagrosa23 ao pescoço. A devoção da medalha milagrosa surge 

na França, em 1830, com a aparição de Nossa Senhora das Graças a Catarina Labouré. 

Diversas vezes24, em seus escritos, Maximiliano Kolbe narra a história desta aparição, 

explica o significado da medalha, como usá-la, como difundi-la, ressalta as conversões 

alcançadas mediante o uso da mesma. Em sua crônica, de 23 de abril de 1933, Kolbe (1997, 

p.1279, tradução nossa) escreve sobre a segunda condição da M.I.:  

 

[...] levar a Medalha Milagrosa. É uma condição “integral”, de 
complemento (não essencial). Nós a levamos porque a Imaculada 
recomendou e prometeu a sua proteção a todos aqueles que a levarem. 
E nós temos extrema necessidade desta proteção.25  

 

Kolbe acredita no poder da medalha milagrosa e a difunde em seu movimento. No 

mesmo texto, chega a considerá-la como meio, a compara como “arma” apostólica: “Ela 

[Nossa Senhora] nos deu a medalha milagrosa: por isso, esta é a nossa arma [que nos serve] 

para atingir os corações.”26 (KOLBE, 1997, p.1279, tradução nossa) 

                                                 
19 Filósofo e teólogo, o escocês Duns Scoto (1266 -1308) foi professor em Oxford, Cambridge e Paris. Em 1308 
foi chamado para Colônia, Alemanha, onde morreu aos 42 anos de idade.  
20 O dogma da Imaculada Conceição foi definido por Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854, com a bula 
Ineffabilis Deus. 
21 Original: “[...] una caratteristica particolare del nostro Ordine; poi Duns Scoto e la scuola francescana hanno 
difeso  questo suo privilegio [...]  finchè si è giunti alla solenne definizione del dogma dell’Immacolata 
Concezione.” (SK 21) 
22 Original: “[...]  è il filo d’oro del nostro Ordine e, forse, anche l’inizio del rinnovamento della nostra corrota 
società [...]” (SK 21). 
23 “Fazei cunhar uma medalha com este modelo. Todas as pessoas que a usarem, receberão grandes graças, 
trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com confiança” – promete a 
Santíssima Virgem à noviça Catarina Labouré.  
24 Catalogados são 53 escritos de 1388. 
25 Original: “[...] portare la Medaglia Miracolosa. È una condizione ‘integralis’, di comportamento (non 
essenziale). Noi la portiamo, poichè I’Immacolata l’ha raccomandato e ha promesso la sua protezione a coloro 
che la portano. E noi abbiamo estremo bisogno di questa protezione.” (SK 991Q) 
26 Original: “Ella ci ha datto la Medaglia Miracolosa: questa, perciò, è la nostra pallottola, [che ci serve] per 
colpire nei cuori.” (SK 991Q) 
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Pode até parecer simples devoção, superstição, fanatismo, mas o consagrado é 

consciente de que esta é uma marca, um sinal para o movimento e os seus membros: “A Sua 

medalha é sinal externo da consagração e fonte de muitas graças por Ela [Nossa Senhora] 

prometidas.”27 (KOLBE, 1997, p.378, tradução nossa) 

Segundo Giuseppe Simbola (2001, p.128, tradução nossa) a medalha é um distintivo 

que ajuda os fiéis a se recordarem da consagração feita à Imaculada, é “um instrumento, 

pedagogicamente muito eficaz, seja catequético para a compreensão do mistério de Maria, 

seja pastoral para conduzir progressivamente as almas à conversão e ao sacramento da 

penitência.”28 

Além de escolher a medalha como sinal de pertença ao movimento, Maximiliano usa 

também, como um dos meios, a súplica diária da frase cunhada na frente da medalha, 

inserindo o pedido para que os fiéis rezassem também pela conversão dos maçons: “Ó Maria 

concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós, e por todos aqueles que não 

recorrem a Vós, especialmente pelos maçons.”29 (KOLBE, 1997, p.318, tradução nossa). 

No dia 20 de janeiro de 1917, antes de fundar a M.I. com os seis outros confrades, 

Maximiliano Kolbe, enquanto rezava, lembra do exemplo do judeu Alfonso Ratisbone, que se 

converteu ao cristianismo por meio da medalha milagrosa. Esta lembrança é chave de leitura 

para Kolbe fundar uma associação consagrada ao serviço da Imaculada, com o objetivo de 

aproximar o maior número possível de homens e mulheres a Deus. 

Com esta reflexão, Maximiliano conclui que  

 

[...] Deus tinha dado à Virgem Maria uma incrível capacidade para mudar o 
mundo, se somente o mundo tivesse colaborado com Ela. O desejo de Frei 
Maximiliano se torna então aquele de obter, através da intercessão de Maria, 
a plena libertação do pecado e a total transformação interior em Cristo para 
todas as pessoas que vivem agora e que teriam vivido no futuro.30 (KLUZ, 
2001, p.42, tradução nossa) 

 

                                                 
27 Original: “La Sua medaglia è il segno esterno della consacrazione e fonte di tante grazie da Essa promesse.” 
(SK 56) 
28 Original: “[...] un strumento, pedagogicamente molto efficace, sia catechetico per la comprensione del mistero 
di Maria, sia pastorale per condurre pregressivamente le anime alla conversione e al sacramento della 
penitenza.” 
29 Original: “O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che a Voi ricorriamo, e per tutti quelli che a Voi 
non ricorrono, ed in special modo per i massoni.” (SK 21) 
30 Original: “[...] Dio aveva dato alla Vergine Maria un’incredibile capacità de cambiare il mondo, se solo il 
mondo avesse collaborato com Lei. Il desiderio di Fra’ Massimiliano divenne allora quello di ottenere, 
attraverso l’intercessione di Maria, la piena liberazione dal peccato e la totale trasformazione interiore in 
Cristo per ogni persona che viveva allora e che avrebbe vissuto in futuro.” 
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No que se refere à santificação dos cristãos, Maximiliano Kolbe (1997, p.327, 

tradução nossa) escreve: “[...] Todos os sentimentos, as ações, a vida, a morte, a eternidade 

sejam para a máxima glória de Deus, mediante a santificação mais perfeita do maior número 

possível de almas através da Imaculada!!!”31 

“Todos” é uma palavra significativa para compreender o pensamento de Padre Kolbe. 

Ele é um amante da totalidade. Esse “universalismo” está presente em toda a sua obra, pois 

para ser membro da M.I. é necessário pertencer “totalmente” à Imaculada, o movimento quer 

a conversão de “todos” os pecadores, a santificação de “todos” os cristãos, a conquista do 

mundo “inteiro” a Deus por meio da Imaculada. 

Ele sonha com “todos” os meios de comunicação: 

 

A palavra impressa ou transmitida através das ondas do rádio, ou das 
imagens reproduzidas pela imprensa ou transmitidas pela televisão, ou o 
cinema ou outros meios, tudo isto é muito, mas ainda não é tudo o que é 
possível fazer para ensinar a todos e especialmente a cada um quem é a 
Imaculada, para reavivar o amor por Ela e, sobretudo, reacender este amor 
essencial, um amor não tanto de sentimento, mas de vontade, que se une com 
a Vontade da Imaculada, assim como Ela uniu extremamente a Sua Vontade 
com a Vontade de Deus, com o Coração de Deus.32 (KOLBE, 1997, p.806, 
tradução nossa) 
 

 

Nesta dinâmica evangélica, Kolbe (1997, p.1369, tradução nossa), em 1938, chega a 

concretizar um de seus sonhos, a rádio: 

 

Atualmente estamos pensando em uma rádio, mesmo se modesta na 
potência. Se a Imaculada quiser, o aparelho-rádio de prova iniciará as 
transmissões por ocasião da festa da Imaculada Conceição, enquanto a partir 
de primeiro de janeiro deverá funcionar regularmente. Será uma estação de 
ondas curtas, mas que em boas condições, com um aparelho seletivo, poderá 
ser escutada também em Mugenzai no Sono33. 34 

                                                 
31 Original: “Tutti i sentimenti, le azioni, la vita, la morte e l’eternità siano alla massima gloria di Dio mediante 
la salvezza e la santificazione più perfetta del maggior numero possibile di anime attraverso l’Immacolata!!!” 
(SK 28) 
32 Original: “La parola stampada o trasmessa attraverso le onde della radio, o le immagini riprodutte a stampa 
oppure trasmesse per televisione radiofonica, o il cinema o altri mezzi, tutto questo è molto, ma non è ancora 
tutto ciò che è possibile fare per insegnare a tutti e ad ognuno singolarmente chi è l’Immacolata, per riscaldare 
l’amore verso di Lei e soprattuto per accendere questo amore  essenziale, un amore non tanto del sentimento 
quanto piuttosto della volontà che se unisce con la Volontà dell’Immacolata, cosi come Ella ha unito 
strettamente la Sua Volontà con la Volontà de Dio, con il Cuore di Dio.” (SK 382) 
33 Cidade da Imaculada, no Japão. 
34 Original: “Attualmente stiamo pensando ad una radio-trasmittente, anche se di modesta potenza. Se 
l’Immacolata lo vorrà, l’apparecchio-radio di prova inizierà le trasmissioni in occasione della festa 
dell’Immacolata Concezione, mentre dal primo di gennaio dovrebbe funzionare com regolarità. Sarà una 



28 
 

Mas, o principal meio utilizado pelo franciscano é a imprensa. Maximiliano Kolbe 

(1997, p.2205, tradução nossa) reconhece a importância do uso desta, citando o Papa Pio X, 

em uma de suas palestras, antes de iniciar o seu trabalho apostólico com os meios de 

comunicação, ou seja, com a imprensa:  

 

Nem o povo nem o clero tomam consciência da importância da imprensa. 
Dizem que no passado a imprensa não existia, e não compreendem que os 
tempos mudaram. São coisas boas edificar igrejas, pregar, fundar missões e 
escolas, mas todas estas fadigas serão vãs se negligenciamos a arma mais 
importante dos nossos tempos, vale a dizer, a imprensa.35 

 

Mais para frente, na mesma palestra, Kolbe cita o cardeal de Pisa, Pietro Maffi, que 

resume a urgência da transformação apostólica católica daquele tempo: 

 

Vocês fazem as suas pregações aos domingos, enquanto os jornais as fazem 
diariamente, toda hora. Vocês falam aos fiéis na igreja, enquanto o jornal os 
segue em casa. Vocês falam meia hora, ou uma hora, enquanto os jornais 
jamais desistem de falar.36 (KOLBE, 1997, p.2205, tradução nossa) 

 

Outros pontos importantes sobre a imprensa de 1919-1921 são: a falta de dinheiro, ou 

melhor, uma iniciativa de subsistência às casas editorias, e a ausência de especialistas leigos, 

ou seja, a formação de profissionais na área da comunicação: 

 

Os inimigos da Igreja possuem milhões e bilhões (de dólares, por exemplo), 
enquanto que aquele que trabalha no campo da imprensa católica não pode 
aumentar as forças para aperfeiçoar e potencializar o próprio trabalho, 
porque deve simplesmente lutar para assegurar a existência material da 
própria atividade editorial. Temos, também, poucos leigos suficientemente 
especialistas, para poder trabalhar com a caneta no campo católico; também 
por este motivo, o nosso patrimônio editorial católico é ainda muito, muito 
modesto. Preparem trabalhadores leigos e assegurem a existência material às 
casas editoriais [...]37 (KOLBE, 1997, p.2206, tradução nossa). 

                                                                                                                                                         
stazione ad onde corte, ma che in buone condizioni e con un apparecchio seletivo potrà essere ascoltata anche a 
Mugenzai no Sono.” (SK 817) 
35 Original: “Nè il popolo nè il clero si rendono conto dell’importanza della stampa. Dicono che in passato la 
stampa non esisteva, e non comprendono che i tempi sono cambiati. È cosa buona edificare chiese, predicare, 
fondare missioni e scuole, ma tutte queste fatiche saranno vane se trascuriamo l’arma più importante dei nostri 
tempi, vale a dire la stampa.” (SK 1249) 
36 Original: “Voi fare le vostre prediche alla domenica, mentre i giornali le fanno ogni giorno, ogni ora. Voi 
parlate ai fedeli in chiesa, mentre il giornale li segue in casa. Voi parlate mezz’ora, oppure un’ora, mentre il 
giornale non desiste mai dal parlare.” (SK 1249) 
37 Original: “I nemici della Chiesa possiedono milioni e milliardi (di dollari, ad esempio), mentre colui che 
opera nel campo della stampa cattolica non può aumentare le forza per perfezionare e potenziare il proprio 
lavoro, poichè deve semplicemente lottare per assicurare l’esistenza materiale alla propria attività editoriale. 
Abbiamo, inoltrre, pochi laici sufficientemente esperti, per poter lavorare con la pena in campo cattolico; anche 
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Neste mesmo escrito, comenta sobre a fragilidade da propaganda católica: “São 

poucos, de fato, aqueles que consideram a difusão da boa imprensa um seu dever pessoal”38 

(KOLBE, 1997, p.2206, tradução nossa) e sonha: “Surjam em todos os lugares círculos que 

assumam o compromisso de distribuir e difundir a boa imprensa, e em breve tempo a face da 

terra se transformará.”39 (KOLBE, 1997, p.2206, tradução nossa) Nesta ótica, cria espaço para 

bibliotecas circulantes e salas de leituras. 

 

 

2. A palavra impressa 
 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial e após concluir seus estudos em Roma, 

Maximiliano Kolbe volta à Polônia, no dia 23 de julho de 1919. Em uma de suas palestras 

sobre a Milícia da Imaculada, proferida entre 1919 a 1921, cita a frase de Napoleão 

Bonaparte: “A imprensa é a quinta potência do mundo”40 (KOLBE, 1997, p.2201, tradução 

nossa), para demonstrar o quanto esta é eficaz para o apostolado. 

O primeiro número do Rycerz Niepokalanej [Cavaleiro da Imaculada] sai em 22 de 

janeiro de 1922, alguns meses após a conferência acima citada. Esta publicação é resposta 

corajosa e cheia de esperança, pois a vida na Polônia não era nada fácil naquele tempo, o país 

se encontrava em grave crise econômica. 

Conforme Giuseppe Simbula (1998, p.89, tradução nossa), os artigos dos primeiros 

números da revista, e também os sucessivos, podem ser divididos em quatro categorias: notas 

da redação, artigos catequéticos, vida da M.I., apresentação de modelos concretos. 

As “notas de redação” têm uma visão apostólica e querem atingir os não-cristãos. Já 

no primeiro exemplar da revista, seu artigo tem como objetivo o diálogo com todos (católicos 

e não-católicos), há espaço também para críticas contra a fé: 

 

[...] O tom da revista será sempre amigável para com todos, 
independentemente das diferenças de fé e de nacionalidade. [...] Aceitamos 
com prazer os artigos, escritos no espírito acima indicado, seja de 
eclesiásticos ou de leigos. Aceitamos também as objeções, porque é bastante 
comum, contra a fé; as refutaremos em uma seção especial. Enfim, pedimos 

                                                                                                                                                         
per questo motivo da noi il patrimonio editoriale cattolico è ancora molto, molto modesto. Preparare pure dei 
lavoratori laici e assicurare l’esistenza materiale alle casa editoriali [...]” (SK 1249). 
38 Original: “Sono pochi, infatti, coloro che desiderano la diffusione della buona stampa un loro personale 
dovere.” (SK 1249) 
39 Original: “Sorgano ovunque dei circoli che si assumano l’impegno di distribuire e di diffondere la buona 
stampa, e in breve tempo la faccia della terra si trasformerà.” (SK 1249) 
40 Original: “La stampa è la quinta potenza del mondo.” (SK 1249) 
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a todos aqueles que gostam do Rycerz Niepokalaney, de querer ajudar com 
dinheiro, conforme as possibilidades de cada um, a nascente revistinha, 
porque a presente despesa do papel e de impressão é notável, enquanto o 
dinheiro é bem pouco. [...]41 (KOLBE, 1997, p.1764, tradução nossa). 

 

Na segunda edição, Maximiliano (1997, p.1768, tradução nossa) mantém a 

apresentação sobre a situação econômica da revista e pede ajuda aos leitores, inclusive com a 

campanha de desconto e de prêmios para quem colaborar com a obra: 

 

Eis o segundo número do Rycerz Niepokalanej! Confessamos sinceramente 
que começamos a publicação da revista sem reserva alguma; o nosso único 
capital são as ofertas dos devotos da Imaculada. Considerando o fato de 
forma humana, portanto, a revista mensal estava condenada ao completo 
fracasso. Mas, aconteceu exatamente o contrário: as ofertas chegaram sem 
parar e em quantidade considerável, por isso pudemos, enquanto ainda 
estavam sendo impresso o primeiro número, aumentar de 3.000 a 4.000 o 
número de cópias e enfim adicionar mais mil; desta maneira, a tiragem do 
primeiro número de Rycerz Niepokalanej alcançou 5.000 cópias. 
Além disso, lembramos que para a venda dos exemplares (ao menos 10) 
damos um desconto de 10% [...]42. 

 

Os “artigos catequéticos” possuem um olhar mais filosófico, dogmático, litúrgico e 

moral, mariano, franciscano e missionário. Simbola (1998, p.20, tradução nossa) explica que 

Maximiliano “[...] traduz a doutrina cristã de modo fácil, linear, partindo da experiência e do 

senso comum, em diálogos com as outras religiões”43, e que alguns podem até assumir um 

tom de atualidade, mas continua catequético: 

 

Todos cobiçam a felicidade e aspiram por ela, mas poucos a encontram, 
porque a buscam lá onde não existe. Saímos pela estrada. Sobre a ampla 
calçada caminham rapidamente pessoas de várias idades e condições, e cada 
uma olha para qualquer ideal, que deve ser uma partícula da sua felicidade. 

                                                 
41 Original: “Il tono della rivista serà sempre amichevole verso tutti, senza badare alle diversità de fede e di 
nazionalità. [...] Accettiamo volentieri articoli, scritti nello spirito sopra indicato, sia da parte di ecclesiastici sia 
da parte di persone secolari. Accettiamo ancora le obiezioni, purchè abbastanza diffuse, contro la fede: le 
confuteremo in una rubrica apposita. Infine, chiediamo a tutti coloro ai quali il Rycerz Niepokalanej piace, di 
voler benevolmente aiutare con il denaro, secondo le possibilità di ciascuno, la nascente rivistina, poichè al 
presente le spese per la carta e per la stampa e le anime, mentre di denaro ne abbiamo assai poco [...]” (SK 
994). 
42 Original: “Ecco il secondo numero del Rycerz Niepokalanej! Confessiamo sinceramente che abbiamo dato il 
via alla publicazione della rivista senza alcun fondo; il nostro unico capitale sono le offerte dei devoti 
dell’Immacolata. Considerando la cosa in modo umano, quindi, la rivista mensile era condannata al un 
completo insucesso. Invece è accaduto proprio il contrario: le offerte sono aflluite senza posa e in quantità 
abbastanza considerevole, così che abbiamo potuto, ancora mentre si stava stampando il primo numero, 
aumentare da 3.000 a 4.000 il numero delle copie ordiante e infine aggiungere un altro migliaio; in questo 
modo la tiratura del primo numero di Rycerz Niepokalanej ha raggiunto le 5.000 copie.” (SK 998) 
43 Original: [...] traduce la dottrina cristiana  in modo facile, lineare, partendo dall’esperienza e dal senso 
comune, in dialogo con le altre religioni.” (1998, p.20) 
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No meio da estrada se movem carruagens e automóveis; e aqueles que estão 
sentados dentro desses sonham com a felicidade. Nas vitrines são oferecidos 
aos transeuntes os mais variados artigos, com o objetivo de tornar felizes os 
vendedores e aqueles que compram. Em todos os lugares que você olha, vê 
pessoas sedentas de felicidade. Mas todos estes têm certeza de que no final 
de suas afobações abraçarão o tesouro tão cobiçado? [...] O coração do 
homem é muito grande para poder ser preenchido pelo dinheiro, pela 
sensualidade, ou mesmo pela fumaça da glória, que é ilusória, mesmo se 
atordoa. Esse deseja um bem mais elevado, infinito e que dure eternamente. 
Mas este bem é somente Deus.44 (KOLBE, 1997, p.1764-1766, tradução 
nossa) 

 

A “apresentação de modelos concretos” seriam os testemunhais, como por exemplo, 

de Padre Venanzio, um dos primeiros colaboradores da revista: 

 

2 de abril, no cemitério de Kalwaria Paclawska foi coberta uma nova 
sepultura: cessou de viver o jovem mestre dos noviços, Padre Venanzio, 
franciscano, consumado pela tuberculose. Imediatamente, nasceu a ideia de 
honrar a sua memória com uma biografia; todavia, antes que o projeto 
comece a ser feito, me seja permitido colocar sobre o papel algumas 
recordações do caro defunto.45 (KOLBE, 1997, p.1766, tradução nossa) 

 

E a seção “vida da M.I.” era um espaço onde o religioso informava os leitores sobre a 

natureza e a finalidade do movimento. No total, Maximiliano Kolbe publicou 254 artigos, sem 

contar suas 1028 cartas, inclusive telegramas, suas anotações sobre os exercícios espirituais, 

crônicas, palestras e escritos para um livro sobre seu pensamento mariológico. Seus escritos, 

no total, são 1388. 

De junho de 1924 a maio de 1925, o número da revista passa de 7.500 para 30.000 

cópias, com o acréscimo de mais oito páginas no caderno. Este crescimento é consequência 

das novas técnicas usadas para a difusão da revista, como o “Leia e dê a um outro”46 

                                                 
44 Original: “Tutti bramano la felicità e aspirano ad essa, ma pochi la trovano, perchè la cercano là dove non 
esiste. Usciamo per la strada. Sull’ampio marciapede camminano in tutta fretta persone di varie età e 
condizioni, e ognuna mira a qualche scopo, che deve essere una particella della sua felicità. Nel mezzo della 
strada si muovono carozze e automobili, e coloro che siedono all’interno di esse sognano la felicità. Nelle 
vetrine vengono offerti ai passanti gli articoli più vari, allo scopo di render felici i loro venditori e i loro 
acquirenti. Dovunque volgi lo sguardo, vedi delle persone assetate di felicità. Ma tutti costoro sono sicuri che al 
termine del loro affannarsi abbracceranno il tesoro tanto bramato? [...] Il cuore dell’uomo è troppo grande per 
poter essere riempito dal denaro, dalla sensualità, oppure dal fumo della gloria, che è illusorio, anche se 
stordisce. Esso desidera un bene più elevato, senza limiti e che duri eternamente. Ma questo bene è soltanto 
Dio.” (SK 995) 
45 Original: “Il 2 aprile 1921, nel cimiterio di Kalwaria Paclawska è stata coperta una forsa sepolcrale nuova: 
aveva cessato di vivere il giovane maestro dei novizi p. Venanzio, francescano, consumato dalla tubercolosi. È 
nata subito l’idea di onorare la sua memoria con una biografia; tuttavia, prima che il progetto venga attuato, mi 
sia permesso stendere sulla carta qualche ricordo del caro defunto.” (SK 996) 
46 Original: “Leggi e dà ad un altro.” (SK1030) 
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(KOLBE, 1997, p.1818, tradução nossa) que consistia na distribuição gratuita de alguns 

exemplares com o compromisso de quem os recebesse passasse para outros leitores. 

Desde 1925, anualmente, os poloneses recebiam também um calendário especial 

intitulado Kalendar Rycerza Niepokalanej [Calendário Cavaleiro da Imaculada]. Em 1933, a 

M.I. funda a revista Rycerzyk Niepokalanej [Pequeno Cavaleiro da Imaculada] dedicado aos 

jovens, e, em 1938, as crianças ganham o Maly Ricerzyk Niepokalanej [Pequeno Cavaleiro da 

Imaculada]. 

Maximiliano queria alcançar “todas” as pessoas, portanto, os preços de suas edições 

eram baixos. Isto era possível, pois quem trabalhava nas tipografias eram os próprios 

franciscanos. Segundo a autora Patricia Treece (1996, p.91) a cidade-convento, em 1936, 

contava com 694 frades. Se caso não tivesse havido a Segunda Guerra Mundial, o número 

teria chegado a quase 800. 

O jornal diário Maly Dziennik [Pequeno Jornal] aparece em 1935, com o objetivo de 

formar tanto religiosamente como moralmente as pessoas. Em 1939, chega a atingir 276.740 

exemplares. Seu perfil era em favor da Igreja, tinha informações sobre a vida religiosa, sócio-

cultural, etc., com enfoque à luz da fé e da ética cristã: 

 

Necessita exigir que os redatores e colaboradores escrevam realmente 
segundo o espírito da M.I., isto é, da conquista do mundo à Imaculada, da 
salvação e santificação das almas mediante a Imaculada, e que evitem, 
quando não for necessário, de estigmatizar homens ou partidos, ou outras 
nações.47 (KOLBE, 1997, p.1160, tradução nossa) 

 

Para Maximiliano, isso só será possível quando os colaboradores da redação 

 

[...] compreenderão tal espírito, se deixarão penetrar por ele e não só 
pertencerão a M.I., mas viverão a tal ponto da Imaculada, que observarão os 
acontecimentos, as pessoas e suas ações com os olhos Dela; [...] 
Evidentemente, o político, o economista, o cientista, e assim por diante, não 
omitirão imediatamente os seus pontos de vista com a autoridade da 
Imaculada, mas escreverão de tal forma que Ela goste e serão 
verdadeiramente um instrumento na Sua mão. Escreverão assim como Ela 
poderia escrever.48 (KOLBE, 1997, p.1161, tradução nossa) 

                                                 
47 Original: “Bisogna esigere che i redattori e colaboratori scrivano realmente secondo lo spirito della M.I., cioè 
della conquista del mondo all’Immacolata, e che evitino, quando non è necessario, di stigmatizzare uomini o 
partiti, oppure altre nazioni.” (SK 631) 
48 Original: “[...] comprenderanno tale spirito, si lasceranno penetrare da esso e non solamente apparterranno 
alla M.I., ma vivranno a tal punto dell’Immacolata da oservare gli avvenimenti, le persone e le loro azioni con 
gli occhi di Lei; [...] Evidentemente, il politico, l’economista, lo scienziato e via dicendo, non sigilleranno 
immediatamente i loro punti di vista con l’autorità dell’Immacolata, ma scriveranno in modo tale da far piacere 
a Lei e da essere veramente uno strumento nella Sua mano. Sriverranno così come Ela potrebbe scrivere.” (SK 
631) 
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Kolbe (1997, p.1100, tradução nossa) conhecia muito bem o seu público e tinha bem 

claros seus objetivos: “[...] Os artigos profundos e complicados cansam as pessoas, desejosas 

de notícias recentes, ainda quentes. Todavia, uma oportuna seleção de material plasma as 

mentes e os corações. De vez em quando poderão ser úteis também alguns mais difíceis.”49 

Nas primeiras edições do jornal, Padre Kolbe (1997, p.1160, tradução nossa) se 

encontrava no Japão e de lá comunicava suas impressões obre as obras publicadas na Polônia: 

 

Em primeiro lugar, seria bom se aproximar dos outros diários [...] desde que 
não prejudique o nosso ideal, a fim de que os contrastes e as aversões não 
superem os limites que na realidade são necessários ou oportunos para a 
realização mais completa do ideal.50 
  

Maximiliano (1997, p.1161, tradução nossa) é um pragmático, quer um jornal livre, 

independente, que vá além do partido, mas que ao mesmo tempo colabore com o governo:  

 

Sou do parecer que seja bom aproximar-se das esferas governativas, 
conhecer mais exatamente as suas orientações, para poder influir às vezes 
também nos problemas religiosos. Se pode fazer muito mais com a 
consciência pessoal do que com violentas críticas lançadas à distância.51 

 

Na mesma carta, indica para não ter ódio contra os judeus, pois o principal objetivo da 

M.I. é “[...] a conversão e a santificação das almas, a conquista dessas à Imaculada, o amor 

para todas as almas, inclusive aos hebreus, aos maçons, aos hereges e assim por diante.”52 

(KOLBE, 1997, p.1161, tradução nossa) 

Em 1937, o Cavaleiro da Imaculada tem uma tiragem de 750.000 cópias, o Pequeno 

Cavaleiro atinge 180.000. Sem contar, as 65.000 cópias da revista japonesa Mugenzai no 

Seibo no Kishi, as 42.000 do Boletim missionário, e 1.000 cópias do Eco di Niepokalanów, 

um boletim de informação para os religiosos da Cidade da Imaculada.53 (KOLBE, 1997) 

Em 1938, cria para o clero a revista latina Miles Immaculatae, para que os sacerdotes 

de outras nações pudessem transmitir aos seus fiéis o espírito evangélico da Milícia da 
                                                 
49 Original: “Gli articoli profondi e impegnativi annoiano la gente, desiderosa di notizie recenti, ancora calde. 
Tuttavia, una oportuna selezione del materiale plasma le menti i cuori.” (SK 590) 
50 Original: “In primo luogo, secondo me, sarebbe bene avvicinarsi agli altri quotidiani in quelle cose e nella 
misura in cui è possibile senza che ne venga un danno per il nostro ideale, affinchè i constrasti e le avversioni 
no superino i limiti che in realtà sono necessari o opportuni per il conseguimento più completo dell’ideale.” (SK 
631) 
51 Original: “Io sono del parere che sia bene avvicinarsi alle sfere governative, conoscere più esattamente i loro 
orientamenti, per poter influire talvolta anche in direzione dei problemi religiosi. Si può fare molto di più con la 
conoscenza personale che con violenti critiche scaglliate da lontano.” (SK 631) 
52 Original: “[...] la conversione e la santificazione delle anime, vale a dire la conquista di esse all’Immacolata, 
l’amore verso qualsiasi anima, compresi gli ebrei, i massoni, gli eretici e così via.” (SK 631) 
53 Cf. SK 1222. 
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Imaculada. O projeto da revista nasce trimestral, mas Maximiliano Kolbe almeja que esta se 

torne mensal. 

Neste mesmo ano, o religioso dá início à construção de uma central de rádio na Cidade 

da Imaculada: “[...] enquanto Sede Central da M.I., se iniciará a mandar em onda, dia 8 de 

dezembro, festa da Imaculada, as primeiras transmissões de prova com a estação rádio-

emissora instalada recentemente em Niepokalanów.”54 (KOLBE, 1997, p.2172, tradução 

nossa) 

Portanto, a obra de Maximiliano Kolbe está repleta do conceito de “universalismo”, 

desta forma se encaixa e se entende o seu desejo de “conquistar” o mundo inteiro, todas as 

pessoas a Deus, por meio da Imaculada:  

 

[...] creio que em cada nação deva surgir uma Niepokalanów, na qual e por 
meio da Imaculada se deve usar todos os meios, inclusive aqueles mais 
modernos, porque as invenções deveriam servir primeiro a Ela e depois ao 
comércio, à indústria, ao esporte, etc. (por isso a imprensa e ainda – por que 
não? – também as transmissões de rádio, os filmes e em geral tudo aquilo 
que em qualquer tempo se poderá ainda inventar para iluminar as mentes e 
para inflamar os corações). Tal Niepokalanów poderá inventar também 
sozinha os meios recentes e mais eficazes e usá-los.55 (KOLBE, 1997, p.806, 
tradução nossa) 

 

De acordo com essas premissas, é evidente que para o fundador da Milícia da 

Imaculada é urgente e necessário usar “todos” os meios lícitos – “[...] a arte, a literatura, o 

teatro, o cinema, a produção literária, o jornalismo, a rádio, etc. [...]”56 (KOLBE, 1997, 

p.1730, tradução nossa) – com o intuito de dar “glória a Deus, não somente uma maior glória, 

mas a máxima possível.”57 (KOLBE, 1997, p.2191, tradução nossa) 

 

 

 

                                                 
54 Original: “[...] in quanto Sede Centrale dellla M.I., incomincerà a mandarae in onda, dall’8 dicembre, festa 
dell’Immacolata, le prime trasmissioni di prova con la stazione radio-emittente installata recentemente a 
Niepokalanów.” (SK 1235) 
55 Original: “[...] mi sembra che in ogni nazione debba sorgere una Niepokalanów, nella quale e attraverso la 
quale l’Immacolata debba operare con tutti i mezzi, compresi quelli più moderni, perchè le invenzioni 
dovrebbero servire in primo luogo a Lei e dopo per il commercio, l’industria, lo sport, ecc. (perciò la stampa e 
ora – perchè no? – anche le trasmissioni-radio, i films e in genere tutto ciò che in qualsiasi tempo si potrà 
ancora inventare per illuminare le menti e per infiammare i cuori). Tale Niepokalanów potrà scogitare anche da 
sola i mezzi più morderni e più efficaci e adoperarli.” (SK 382) 
56 Original: “[...] l’arte, la letteratura, il teatro, il cinema, la produzione libraria, il giornalismo, la radio, ecc 
[...]” (SK 991Q) 
57 Original: “[...] gloria di Dio, e non soltanto una maggior gloria, ma la massima possibile.” (SK 1248) 
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3. Mas quem é Maximiliano Kolbe? 
 

Filho de Júlio e Maria Dabroska, Maximiliano Kolbe nasce em Zdunska Wola, na 

Polônia, aos 8 de janeiro de 1864. No batismo, recebe o nome de Raimundo. É o segundo de 

cinco filhos: Francisco (1892), Raimundo (1894), José (1896), Valentino (1897) e Antonio 

(1900). Os dois últimos morrem ainda pequenos. Os Kolbes eram tecelões. 

Naquele tempo, a Polônia tinha sido dividida entre a Rússia, a Áustria e a Prússia. 

Segundo Patricia Treece (1996, p.13), o país nem existia em livros de história, vivia  

 

[...] em um mundo de passaportes russos, calendários russos, escolas com 
aulas dadas em russo e fortes campanhas para fazer com que os residentes 
dos territórios ocupados ‘pensassem à maneira russa’ [...]. 

 

Por esta razão, os pais de Kolbe sempre fizeram questão de mostrar sua nacionalidade 

e defendiam “[...] com unhas e dentes a sua identidade polonesa.” (TRECEE, 1996, p.13) O 

povo polonês mantinha sua identidade por meio da religião. Os russos eram ortodoxos, 

enquanto os poloneses cristãos. 

O local mais sagrado para os habitantes daquele país era, e continua sendo até hoje, o 

Santuário da Virgem de Czestochowa. Podemos afirmar que Kolbe herdou de sua terra os 

traços de uma fé católica enraizada na figura da Virgem Negra, considerada pelos cristãos, a 

Rainha da Polônia. 

Maria Dabroska, antes de ser mãe de Raimundo e seus outros filhos, tinha pensado em 

ser freira, mas não conseguiu realizar a sua vontade, devido à situação política de seu país. 

Por isso, desiste da ideia e pede a graça a Deus para encontrar um bom esposo, que fosse 

trabalhador, que não bebesse e frequentasse a Igreja. Casou-se com Júlio Kolbe, no dia 5 de 

outubro de 1891. 

Raimundo passa sua infância ajudando a mãe a tomar conta de uma pequena loja e a 

cuidar dos outros dois irmãos mais novos, José e Antonio. Em 1907, Raimundo e seu irmão 

mais velho, Francisco, entram no Seminário Menor dos Franciscanos Conventuais, em 

Leópolis. 

Na escola, gostava de matemática, de ciências e de estratégias militares. Xadrez era 

seu jogo preferido. Chegou a desenvolver projetos de foguetes, montava rádios e outros 

aparelhos. Mas, com o início da guerra, descobre que seu pai decide combater contra os 

russos. Em 1919, terá a confirmação que este morrera na guerra. 
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Como o pai, Raimundo sonha em defender a Polônia, quer lutar pela pátria, defender 

seus irmãos. E antes de entrar no noviciado, em 1910, tem uma crise vocacional: não 

consegue perceber onde será mais útil, se na vida consagrada, como sacerdote, ou na linha de 

frente, na guerra, como soldado.  

Esta dúvida o persegue, a tal ponto que decide não somente abandonar a Ordem 

Franciscana, mas convence Francisco, seu irmão, a ir com ele. Estavam prontos para 

conversar com o reitor, quando ambos recebem uma visita inesperada. Era Maria Dabroska, 

que contava para os filhos que também ela entraria no convento.58 Eles optam pela vida 

consagrada e, a partir deste dia, Maximiliano canaliza suas forças e estratégias militares para 

“conquistar” almas para o reino de Deus. 

 Apesar da distância territorial entre mãe e filho, Maria Dabroska sempre esteve muito 

presente na vida de Maximiliano Kolbe. De seu convento, o filho sempre escreveu cartas à 

sua mãe. Quando criança, Raimundo era muito sapeca e um dia, depois de uma arte, sua mãe 

lhe perguntou: “Filho, o que será de você?” Esta pergunta inquieta o coração do menino. Este 

se esconde atrás da cortina, onde ficava o altar dedicado a Nossa Senhora. 

 Passados alguns dias, ao ser interrogado novamente pela mãe, Raimundo responde: 

 

Quando você me disse: “Não sei o que vai ser de você?”, rezei bastante a 
Nossa Senhora, rogando que me dissesse o que ia ser de mim. Mais tarde, na 
igreja, rezei de novo. Então a Virgem Maria me apareceu, segurando duas 
coroas, uma branca e outra vermelha. Olhou-me com amor e perguntou-me 
se eu gostaria de possuí-las. A branca significava que seria sempre puro e a 
vermelha que seria mártir. Respondi que sim, eu as queria. Então a Virgem 
olhou-me com ternura e desapareceu. (TREECE, 1996, p.12) 

 

Este é um segredo entre mãe e filho. Maximiliano Kolbe jamais falou deste fato com 

alguém. Maria Dabroska só irá comentar o acontecido, em 1941, após sua morte. 

No dia primeiro de novembro de 1914, ele se consagra totalmente a Deus, com os 

votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência. Aos 20 anos de idade, Maximiliano 

recebe o grau de doutor em Filosofia, na Pontifícia Universidade Gregoriana. 

Na noite de 16 de outubro de 1917, junto com mais seis confrades, cria a Milícia da 

Imaculada, um movimento mariano em prol da conversão dos pecadores e da santificação dos 

                                                 
58 Antes da morte do marido, Dabroska tinha recebido a permissão para se consagrar exclusivamente a Deus. 
Desde 1913, viveu com as Monjas Beneditinas, em Leópolis. Depois, mudou-se para Cracóvia e serviu na 
portaria do Convento das Irmãs Felicianas, até morrer, em 1946. 
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cristãos. É ordenado sacerdote, em 28 de abril de 1918, e conclui seu segundo doutorado, este 

em Teologia, no ano de 1919. 

De volta para a Polônia, o filho de Júlio e Maria Dabroska será chamado e conhecido 

como Padre Maximiliano Kolbe. Tuberculoso, é enviado a dar aulas no Seminário 

Franciscano de Cracóvia, mas não consegue falar com voz alta durante muito tempo, portanto, 

é transferido para atender as confissões. Nas crises da doença, é enviado para uma casa de 

recuperação, nas montanhas da cidade de Zakopane. 

Mesmo doente, em repouso absoluto, não se lamentava, e mantinha vivo o ideal da 

Milícia da Imaculada. Em janeiro de 1921, chega a visitar outra casa de recuperação reservada 

só para estudantes universitários. Sua dinâmica era conversar abertamente com os jovens, 

deixar espaço para perguntas, emprestar livros. 

 

Escrevo pouco, porque estou doente e ainda febril. Continuo no hospital 
como capelão e paciente ao mesmo tempo e terei que permanecer aqui até o 
mês de maio (se o tratamento continuar indo bem). Mesmo com tudo isso, 
estou bem, porque a vida da M.I. se reduz a deixar se guiar onde, quando e 
como deseja a Mãe. A obediência, portanto, a Mãe, me mandou aqui, então o 
que posso desejar melhor do que isso? Da M.I. não me ocupo mais; [...] Eu 
me reduzo à ação de um membro da M.I. e também bem moderadamente, 
não organizo nada, somente rezo e faço rezar aos outros e falo um pouco; 
[...]. Não longe daqui há uma casa de saúde de estudantes universitários com 
a fama de não ter religião alguma. A Imaculada me colocou no meio deles 
[...]59 (KOLBE, 1997, p.375, tradução nossa). 

 

Em outra internação, em dezembro de 1926, escreve uma carta para o diretor do 

Rycerz, Padre Alfonso Kolbe – seu irmão de sangue, José – sobre a finalidade da revista: 

 

Outra coisa muito importante é o objetivo da publicação, isto é, que esse seja 
sempre a solicitude para conquistar à Imaculada o mundo inteiro e cada alma 
que existe e existirá, até o fim do mundo, e nunca aquela maldita ‘renda’ 
como – dizia para você – se imaginava um dos nossos padres: ‘Não precisa 
se desenvolver mais, as máquinas, agora, são mais do que suficientes; daqui 
para frente teremos a nossa renda’. Aqui, desta forma se troca o meio pelo 
fim e o fim pelo meio.”60 (KOLBE, 1997, p.482, tradução nossa) 

                                                 
59 Original: “Scrivo poco, perché ammalato e ancora febbricitante. Continuo a stare nell’ospedale come 
cappellano e paziente insieme e dovrò stare qua fino al mess de maggio (se la cura andrà bene). Con tutto ciò 
mi trovo assai bene, perchè la vita dei M.I. si riduce a farsi guidare dove, quando e come piace alla Mamma. 
L’ubbidienza, dunque la Mamma, mi mandò qua, allora che cosa posso desiderare di meglio? Di M.I. non me ne 
occupo più; [...] Io mi riduco all’azione di un membro de M.I. ed anche questa moderatamente, non organizzo 
niente, soltanto prego e faccio pregare gli altri e parlo un pò; [...] Non lontano di qua ci sta una casa di salute 
degli studenti di università colla fama della irreligione. L’Immacolata mi portò in mezzo a loro [...]” (SK 55). 
60 Original: “Altra cosa molto importante è lo scopo dell’editoria, cioè che esso sia sempre la sollecitudine per 
conquistare all’Immacolata il mondo intero ed ogni singola anima che esiste ed esisterà, sino alla fine del 
mondo, e mai quella maledeta ‘rendita’ come – ti dicevo – si immaginava uno dei nostri padri: ‘Non svilupparsi 
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Ao sair de Zakopane, em meados de 1927, recebe a orientação médica para ter uma 

vida mais tranquila, “[...] casa seca e ensolarada, comida abundante e não carregar peso com a 

mão direita.”61 (KOLBE, 1997, p.520, tradução nossa) Enfim, Maximiliano decide fazer 

exatamente o contrário, começa a trabalhar, a procurar uma nova sede para sua revista. A 

cidade de Grodno se torna pequena e isolada demais para o apostolado de imprensa 

desenvolvido pelos franciscanos. 

No mesmo ano, após uma conversa com o príncipe João Drucki-Lubecki, Maximiliano 

ganha um terreno em Teresin, fora de Varsóvia, próximo da principal rede ferroviária, e inicia 

a construção da Cidade da Imaculada, mais conhecida como Niepokalanów. Era dia primeiro 

de outubro. 

Padre Kolbe escreve, em 1928, aos leitores da revista: “Niepolalanów precisa de 

ajuda”, partilha suas alegrias, seus problemas, suas preocupações e promete orações: 

 

Partilhamos com os leitores a alegre notícia que, obstante as nossas 
numerosas faltas, provocadas pela transferência da editora de Grodno a 
Niepokalanów [...], a tiragem do Rycerz não somente diminuiu, mas 
aumentou sem cessar e no presente momento alcançou 70.000 cópias. O 
nosso sonho – e é também vosso, caros leitores – é poder chegar ainda no 
decorrer deste ano a 100.000 cópias... [...] Leitor, isto depende em grande 
parte de você! Se ama a Imaculada, se o seu coração arde de reconhecimento 
por Ela, ofereça a sua contribuição para esta obra, segundo as suas forças! 
Sugira-nos, incentive-nos, convença-nos. Pessoalmente e por carta. Vale a 
pena esta fadiga! A Imaculada jamais se esquecerá! Todos os leitores do 
Rycerz sejam zelosos! Em conquistar o mundo à Imaculada!... [...] todos os 
dias, na nossa capela, nós rezamos pelos benfeitores do Rycerz.62 (KOLBE, 
1997, p.2001-2002, tradução nossa) 

 

Não se sabe ao certo, a data que Maximiliano decide ir para o Japão, mas em fevereiro 

de 1930, ele com mais quatro franciscanos abrem a missão em Nagazaki. Antes de procurar 

casa para eles, Kolbe consegue uma máquina para rodar sua primeira revista em japonês. 

                                                                                                                                                         
oltre, ormai le macchine sono più che sufficienti; d’ora in poi avremo la nostra rendita’. Ecco, in questo modo si 
scambia il mezzo con il fine e il fine con il mezzo.” (KOLBE, 137) 
61 Original: “[...] abitazione asciutta e soleggiata, cibo abbondante e non portare pesi con la mano destra.” (SK 
160) 
62 Original: “Partecipiamo ai lettori la gioisa notizia che, nonostante le nostre numerose manchevolezze, 
provocate dal trasferimento dell’editoria da Grodno a Niepokalanej [...], la tiratura del Rycerz non solo non è 
diminuita, mas è aumentata senza sosta e al presente ha raggiunto ormai le 70.000 copie. Il nostro sogno – ed é 
pure il vostro, cari lettori – è di porter raggiungere già nel corso di quest’anno le 100.000 copie... [...] Lettore, 
questo dipende in gran parte da te! Se ami l’Immacolata, se il tuo cuore arde di riconoscenza verso di Lei, offri 
il tuo contributo per quest’opera, secondo le tue forze! Suggerisci, incoraggia, convinci. A voce e per lettera. 
Vale la pena fare una simile fatica! L’Immacolata non se ne scorderà! Tutti i lettori del Rycerz siano zelanti! 
Nel conquistare il mondo all’Immacolata!... [...] ogni girono nella nostra capella noi preghiamo per i 
benefattori del Rycerz.” (SK1140) 
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Depois de um mês, envia um telegrama a Niepokalanów: “Hoje expedimos Rycerz japonês. 

Temos tipografia. Glória à Imaculada.”63 (KOLBE, 1997, p.615, tradução nossa) 

Maximilinao Kolbe permanece no oriente durante seis anos e cinco meses. Funda 

Mugenzai no Sono, que significa Jardim da Imaculada. Em dezembro do mesmo ano, a revista 

Mugenzai no Seibo no Kishi atinge 25.000 cópias, apesar das dificuldades econômicas; o ideal 

da M.I. continua sendo a salvação das almas, como escreverá em 1937, no Rycerz 

Niepokalanej, já de volta a sua cidade natal: 

 

Todos os meios, as últimas invenções no campo das máquinas ou dos 
sistemas de trabalho sejam colocados primeiramente a serviço da obra de 
santificação das almas por meio da Imaculada. De fato, limitando ao máximo 
a necessidade pessoal, conduzindo uma vida na mais extrema pobreza, nós 
utilizaremos meios moderníssimos. Vestidos de hábitos remendados, com 
sapatos remendados, a bordo de um avião de último tipo, se isso for 
necessário para salvar e santificar o maior número de almas: este continua a 
ser o nosso ideal.64 (KOLBE, 1997, p.2126, tradução nossa) 

 

No Japão, sonhava com o Cavaleiro da Imaculada impresso em várias línguas e 

nações: em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em alemão, na China, na Índia, na 

Arábia, na Síria, no Egito, em Marrocos, etc. De fato, antes de chegarem ao Japão, dois dos 

cinco missionários passaram por Xangai, com o objetivo de difundir a M.I. naquela região. Na 

escala da viagem, em Porto Said, no Egito, Kolbe entra em contato com a autoridade religiosa 

do local para propor a impressão de sua revista em árabe65. 

Para Maximiliano (1997, p.1182, tradução nossa), a motivação de todo este trabalho 

missionário é que  

 

através da imprensa (Rycerz, Rycerzyk, MD e mais) Niepokalanów 
aprofunda nos membros da M.I. a consagração à Imaculada de modo teórico 
e prático, fazendo oportunas explicações aos vários problemas da vida atual, 
então esses influirão sempre mais no seus ambientes, converterão e 
santificarão os vizinhos por meio da Imaculada, ou quem sabe, será a 
Imaculada a trabalhar neles e por meio deles.66 

                                                 
63 Original: “Oggi spediamo Rycerz giapponese. Abbiamo tipografia. Gloria all’Immacolata.” (SK  262) 
64 Original: “Ogni mezzo, ogni ultima invenzione nel campo delle macchine o dei sistemi di lavoro siano messi 
innanzi tutto a servizio dell’opera di santificazione delle anime attraverso l’Immacolata . In effeti, limitando al 
massimo le necessità personali, conducendo una vita nella più estrema povertà, noi utilizzeremo mezzi 
modernissimi. Vestiti di un abito rattoppato, con scarpe rappezzate ai piedi, a bordo di un aereo di ultimo tipo, 
se ciò sarà necessario per salvare e santificare il maggior numero di anime: questo rimane il nostro ideale.” 
(SK 1218) 
65 Cf. SK 260, 329, 247, 354. 
66 Original: Attraverso la stampa (Rycerz, Rycerzyk, MD e altro) Niepokalanów approfondisca nei membri della 
M.I. la consacrazione all’Immacolata in modo teorico e pratico, facendo opportune apllicazioni ai vari problemi 
della vita attuale, allora essi influiranno sempre di più nel loro ambiente, convertiranno e santificheranno i 
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Segundo Giuseppe Simbola (1998, p.206, tradução nossa) a revista Cavaleiro da 

Imaculada é muito simples na sua apresentação tipográfica, possui limites técnicos e também 

no conteúdo, mas mesmo assim mantém uma atração positiva sobre os leitores: “A piedade 

mariana querida por Kolbe e promovida por meio da imprensa da M.I. deve afetar 

profundamente a vida real de cada dia. A consagração à Imaculada deve transformar a vida 

cotidiana, até torná-la autenticamente cristã”. 

Outro ponto destacado pelo estudioso é o convite para que em suas publicações não 

saia nenhum comentário, a favor ou contra, de livros considerados não bons pela Igreja 

Católica. Simbola (1998, p.206, tradução nossa) afirma que esta indicação sobre o ponto de 

vista jornalístico é discutível, principalmente sobre a questão da objetividade da informação, 

mas lembra que “Padre Kolbe, mais do que um jornalista, fala como pastor”. 

Maximiliano regressa ao seu país e à sua Niepokalanów, em 1936. No dia primeiro de 

setembro de 1939, a Alemanha declara guerra à Polônia. Após dezoito dias, os nazistas 

confiscam a Cidade da Imaculada e prendem Padre Maximiliano e outros franciscanos. Estes 

permanecem quase 80 dias detidos, sucessivamente, nos campos de concentração de 

Lamsdorf, Amtitiz e Ostrzeszow. Retornam à cidade-convento no dia 10 de dezembro. 

Livre, Maximiliano Kolbe busca a permissão para imprimir o Rycerz. A permissão 

chega após um ano e será a revista de dezembro 1940 – janeiro de 1941, com 120.000 cópias. 

Enquanto isso, Kolbe (1997, p.1431, tradução nossa) abre as portas de Niepokalanów para os 

doentes: 

 

A atividade da nossa enfermaria, iniciada antes da guerra, continua 
incessantemente, com apenas uma diferença, que depois da guerra o fluxo 
aumentou notavelmente e neste momento fornece conselhos e ajuda de 
muitas formas cerca 60-70 pessoas diariamente. A pequena farmácia prepara 
medicamentos para mais ou menos vinte pessoas por dia. Em um pequeno 
hospital para leigos, que está em cima da cozinha do novo refeitório, estão 
internados cerca trinta doentes. Trata-se, na maioria, de deportados, aos 
quais a nossa enfermaria também presta socorro.67 

 

Além de prestar serviços técnicos aos moradores da região, a cidade-convento acolhe 

também os refugiados de guerra: “Por duas vezes, também, hospedamos um campo de 
                                                                                                                                                         
vicini attraverso l’Immacolata, o piuttosto sarà l’Immacolata ad operare questo in loro e attraverso loro.” (SK 
646) 
67 Original: “L’atività della nostra infermeria, iniziata ancor prima della guerra, è continuata senza 
interruzione, con questa sola differenza, che dopo la guerra l’afflusso è aumentato in modo assai notevole e in 
questo momento fornisce consigli e aiuti di varie genere a 60-70 persone in media ogni giorno. La piccola 
farmacia prepara medicinali per una ventina di persone al giorno. In un piccolo ospedale per i secolari, che si 
trova sopra la cucina del nuovo refettorio, sono ricoverati una trentina di malati. Si trata, per la maggior parte, 
dei deportati, ai quali presta soccorso pure la nostra infermeria.” (SK 892) 
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refugiados, na primeira vez cerca 2.000 poloneses e 1.5000 hebreus, e na segunda 1.500 

‘volksdeutsche’68 [...]”69 (KOLBE, 1997, p.1497, tradução nossa). 

Era inverno, dia 17 de fevereiro de 1941, a Gestapo retorna a Niepokalanów e prende 

mais uma vez Maximiliano Kolbe. Este é enviado ao presídio de Pawiak, em Varsóvia. Dali 

escreve, no dia 12 de maio: 

 

Deixemo-nos conduzir cada vez mais perfeitamente para onde e como a Mãe 
de Deus deseja, de modo que, cumprindo nosso dever com perfeição, 
possamos, por intermédio de Maria conquistar todas as almas para Cristo. 
(TREECE, 1996, p.185) 

 

No dia 28 de maio, é transferido para o campo de concentração de Auschwitz e se 

torna o número 16.670. Auschwitz é o nome alemão da cidade polonesa de Oswiecim. Os 

primeiros prisioneiros chegaram ao campo no dia 14 de junho de 1940 e imediatamente 

começaram a trabalhar a fim de que as instalações do lugar fossem aumentadas. 

Segundo Patricia Treece (1996, p.190), as execuções em massa começaram a partir do 

dia 22 de novembro do mesmo ano, quando foram fuzilados 40 poloneses. “Com os rostos 

voltados para o mesmo muro, nos quatro anos seguintes, milhares seriam mortos – em geral 

um grupo toda segunda-feira – com um tiro na nuca”. Além de ser campo de extermínio, 

Auschwitz ficou conhecido também pelos trabalhos escravos e pelas atrozes experiências 

médicas, sob a orientação do Doutor Carlos Clauberg. 

Antes da chegada de Kolbe, o campo de concentração era somente para poloneses e 

não tinha ainda as câmaras de gás. Estas começaram a funcionar a partir de julho desse 

mesmo ano. Nesta época os prisioneiros ainda não eram tatuados, só as cabeças eram raspadas 

e usavam calças de brim com listras horizontais. 

Viviam em alojamentos de tijolos, chamados “blocos”, construídos pelos prisioneiros, 

menos o primeiro. Maximiliano ficou no bloco 18. Neste tempo, ainda não havia beliches, as 

pessoas dormiam em sacos de palha, no chão. Normalmente, dois ou três prisioneiros em cada 

saco. 

Após dois meses de Auschwitz, depois de passar pelo bloco dos inválidos, Kolbe é 

transferido para o bloco 14. É final de julho e um dos prisioneiros foge do campo. Como 

resposta à fuga, os 600 prisioneiros do bloco 14, inclusive Padre Kolbe, tiveram que 

permanecer em fila, eram 10, no total. Os mais baixos na frente e os mais altos atrás. 

                                                 
68 Pessoa de origem ou ascendência alemã.  
69 Original: “Per due volte, inoltre, abbiamo ospitado un campo di profughi, la prima volta 2.000 polachi e 
1.500 ebrei, e la seconda 1.500 ‘volksdeutsche’ [...]” (SK 954). 
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O silêncio reinava a ponto de escutarem perfeitamente a frase: “O fugitivo não foi 

encontrado. Em represália pela fuga de seu companheiro, dez de vocês morrerão no bunker da 

fome. Da próxima vez serão vinte.” (TREECE, 1996, p.248) 

De fila em fila, a partir da primeira, são escolhidos os 10 condenados. Quando  

 

[...] de repente, há movimentos nas fileiras até então imóveis. Um 
prisioneiro, várias filas atrás, saiu de seu lugar e está vindo para a frente. Os 
guardas da SS que vigiam este bloco erguem os rifles automáticos enquanto 
os cães em seus calcanhares estão prontos para atacar. Fritsch e Palitsch 
também estendem a mão para seus coldres. O prisioneiro ultrapassa a 
primeira fila. É Kolbe, seu passo é firme, seu rosto tranquilo. Zangado, o 
capo do bloco grita-lhe que pare ou morrerá. Kolbe responde com calma: 
“Quero falar com o comandante” – e continuou a andar, enquanto o capo, 
estranhamente, não o fuzila, nem agride. Então, ainda a uma distância 
respeitosa, Kolbe para, com o gorro nas mãos. Em posição de sentido, como 
se ele próprio fosse uma espécie de oficial, olha Fritsch bem nos olhos. 
(TREECE, 1996, p.251) 

 

O que se passou, ninguém consegue explicar. Algo incomum, nem sequer atiraram. 

Maximiliano pergunta: “Quero morrer no lugar deste prisioneiro.” “Sou um sacerdote 

católico.” A troca é aceita; o sargento Gajowniczek volta a assumir seu posto na fila. Em 

silêncio, os dez condenados descem para o bunker da fome. 

Maximiliano permanece nu, sem comer e beber por 15 dias. O prisioneiro-intérprete 

Bruno Burgowiec70, que assistiu aos últimos dias de Kolbe, consegue sair vivo de Auschwitz 

e relata como foram os últimos dias deste franciscano e mártir: 

 

As vítimas despidas estavam em uma única cela, vizinha à dos que estavam 
morrendo em represália pelas duas fugas anteriores. O ar fétido era 
irrespirável, o chão da cela, de cimento. Não havia móvel algum, exceto um 
balde para suas necessidades fisiológicas. Pode-se dizer que a presença de 
Padre Kolbe no bunker era necessária para os outros. [...] Devido ao silêncio 
e à acústica, a voz de Padre Kolbe rezando espalhava-se pelas outras celas, 
onde podia ser ouvida bem. Esses outros prisioneiros juntaram-se a ele na 
oração. A partir de então, todos os dias, da cela onde se encontravam aquelas 
pobres almas e das celas vizinhas, vinha o som da recitação de orações, do 
terço e de hinos. Padre Kolbe começava e os outros respondiam em grupo. 
Quando essas orações e hinos fervorosos ressoavam em todos os cantos do 
bunker, eu tinha a impressão de estar em uma igreja. (TREECE, 1996, 
p.255) 

 

                                                 
70 Polonês da Silésia, um dos primeiros prisioneiros de campo, seu número era 1.192. Trabalhou na construção 
do campo de concentração de Auschwitz e depois foi promovido a intérprete no bloco penal. Morreu aos 40 
anos. 
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Burgowiec morre um dia depois do domingo de Páscoa de 1947, mas seus dois 

testemunhos dados a Niepokalanów, em 1945, juramentados e autenticados por um tabelião, 

colaboraram para o resgate histórico dos últimos dias daquele que ele mesmo considerava 

“herói e santo”: 

 

Quando viam a porta da cela aberta, os prisioneiros infelizes, chorando, 
imploravam um pedaço de pão e um pouco d’água, que nunca conseguiram. 
[...] Padre Kolbe nunca pedia nada nem se queixava. Olhava direta e 
atentamente nos olhos dos que entravam na cela. [...] Os homens da SS não 
conseguiam enfrentar seu olhar e costumavam esbravejar: “Olhe para o chão 
e não para nós”. [...] À medida que os prisioneiros ficavam mais fracos, as 
orações continuavam, só que em sussurros. Mesmo quando, durante a 
inspeção, os outros estavam sempre deitados no cimento, Padre Kolbe ainda 
estava de pé ou ajoelhado com a fisionomia serena. Dessa maneira, 
passaram-se duas semanas. Os prisioneiros iam morrendo, um após outro e, 
a essa altura, só restavam quatro, entre eles Padre Kolbe, que ainda estava 
consciente. Os homens da SS decidiram que as coisas estavam demorando 
muito... Um dia chamaram do hospital o criminoso alemão Bock, para dar 
injeções de ácido fênico nos prisioneiros. [...] Vi Padre Kolbe, rezando, 
estender ele mesmo o braço ao assassino. Não aguentei. Com a desculpa de 
ter trabalho a fazer, saí. Mas assim que os SS e o algoz foram embora, voltei. 
Os outros cadáveres nus, enegrecidos, estavam no chão, seus rostos 
mostrando os sinais de sofrimento. Padre Kolbe estava sentado, ereto, 
encostado à parede. Seu corpo não estava sujo como os outros; estava limpo 
e resplandecente. A cabeça estava um pouco inclinada para um lado. Tinha 
os olhos abertos. Sereno e puro, seu rosto parecia radiante. Qualquer um 
teria notado e pensado que ali estava um santo. (TREECE, 1996, p.257-258) 

 

Era 14 de agosto de 1941. No dia seguinte, festa da assunção de Nossa Senhora, suas 

cinzas serão espalhadas ao vento. A Igreja Católica reconhecerá a santidade deste homem que 

deu a sua vida para salvar a de um pai de família 

 

[...] o exuberante Franciscano que queria transmitir o amor de Deus ao 
mundo todo foi formalmente proclamado São Maximiliano Kolbe, pelo 
primeiro Papa polonês. Gajowniczek71 estava presente na Basílica de São 
Pedro, onde também estavam Conventuais e outros Franciscanos, membros 
da Milícia e poloneses de todo o mundo. Também havia representantes das 
Cidades da Imaculada do Brasil e dos Estados Unidos e de uma nova 
instituição feminina chamada “Missionárias da Imaculada-Padre Kolbe”. 
Frei Zeno72 e o Cardeal Wyszynski73 estavam ausentes. Zeno morrera aos 
noventa e um anos em 24 de abril e o Grande Cardeal em 28 de maio, alguns 
meses antes de completar oitenta anos. (TREECE, 1996, p.268) 

 

                                                 
71 É o sargento polonês salvo por Maximiliano Kolbe, no campo de concentração de Auschwitz. 
72 Um dos companheiros de Kolbe na missão do Japão. 
73 Cardeal Stefan Wyszynski foi primaz da Polônia durante os anos do comunismo. 
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Padre Maximiliano foi beatificado no dia 17 de outubro de 1971, pelo Papa Paulo VI, 

na Basílica de São Pedro, em Roma, e canonizado pelo Papa João Paulo II, no dia 10 de 

outubro de 1982. 

 

Ao canonizá-lo, a Igreja também estendeu esses ideais além dos limites de 
tempo e espaço da vida de Kolbe, para que, mesmo quando todos os que 
riam de suas piadas em Niepokalanów, tentaram seguir seu caminho de 
santidade no Japão, ou encontraram consolo em seu peito emaciado em 
Auschwitz estiverem mortos, outros homens e mulheres afirmem com o 
sobrevivente do campo da morte, Francisco Wlodarski: “Porque conhecemos 
Maximiliano Kolbe, tornamo-nos seres humanos melhores”. (TREECE, 
1996, p.268-269) 

 

Ao completar 80 anos de vida, a Milícia da Imaculada se torna Associação Pública de 

Fiéis, Universal e Internacional. A Santa Sé, por meio do Pontifício Conselho para os Leigos, 

declara que esta, a partir do dia 16 de outubro de 1997, é uma associação de direito pontifício, 

aberta a todos, única e sem limites. 

Atualmente, o movimento da M.I. e a espiritualidade kolbiana estão presentes 

 

nos cincos continentes, em 46 nações, com numerosas sedes erigidas 
canonicamente, 27 Centros nacionais e diversas obras de formação cristã e 
propagação do Evangelho, somando um total de quase quatro milhões de 
inscritos. (DECRETO, 1998, p.89) 

 

Portanto, a “[...] visão global da vida católica sob uma nova forma, que consiste na 

união com a Imaculada, nossa Mediadora universal junto de Jesus”74 (KOLBE, 1997, p.2129, 

tradução nossa), ou seja, a Milícia da Imaculada, continua sendo difundida pelos meios de 

comunicação social. 

 

  

4. Em sintonia com outros comunicadores do evangelho 
 

Usar os meios de comunicação social para anunciar a boa-nova do reino, ou seja, a 

palavra de Deus, não foi prioridade só de Maximiliano Kolbe, mas de tantos outros 

comunicadores, como Tiago Alberione, fundador da Família Paulina, nascido em São 

                                                 
74 Original: [...] visione globale di vita cattolica sotto forma nuova, consistente nel legame com l’Immacolata, 
nostra Mediatrice universale presso Gesù.” (SK 1220) 
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Lourenço de Fossano, na província de Cuneo, norte da Itália, no dia 4 de abril de 1884. É o 

quinto filho do casal Miguel Alberione e Teresa Alloco. 

Ao compararmos os escritos de Maximiliano Kolbe com os de Tiago Alberione, 

evidenciamos uma primeira semelhança: a questão do “universalismo”. Ao lermos um trecho 

do primeiro número da revista Via, Verità e Vita, escrito por Alberione, em 1952, notamos a 

repetição das palavras “todos” e “tudo”. Neste artigo, o sacerdote italiano apresenta algumas 

características da sua revista, apenas fundada: 

 

1) Dirige-se a todos, inclusive àqueles que não conhecem a Jesus Cristo, a 
Igreja, ao próprio Deus: porque parte da consideração do homem como ser 
racional. Portanto, dirige-se aos hereges, cismáticos, católicos; aos pais, ao 
clero, aos mestres, à Ação Católica, aos sociólogos. 
2) Considera o homem todo enquanto composto de alma e corpo; e enquanto 
é dotado de mente, vontade, sentimento; para levá-lo todo a Deus, à visão 
beatífica de Deus, à posse de Deus, à bem-aventurança de Deus. 
3) Leva em conta tudo o que foi dito, ensinado, praticado no campo do 
ensino e da educação cristã: atos pontifícios, santos educadores, pedagogos; 
dos vários frutos obtidos, dos conselhos de quantos queiram colaborar. 
4) Segue todo o método divino do Mestre Jesus para formar seus discípulos, 
enquanto nos é possível: oração, exemplo, instrução dogmática, moral, 
litúrgica; correção, encorajamento. Jesus Cristo é para o catequista, para o 
educador, para o mestre, para o sacerdote, para a irmã e para quantos se 
ocupam com instruir grandes e pequenos: o Caminho, a Verdade e a Vida. 
5) Pede todo o auxílio de conselhos, de observações, de prece, de redação, de 
propaganda, de compreensão. Somos todos filhos de Deus: todos devemos 
cooperar para o progresso e a consolidação da sua família. 
6) Querer ser traduzida em todas as nações aonde chegam as famílias 
paulinas; porque a todos somos devedores pela natureza da vocação e 
segundo o exemplo de São Paulo, e segundo o coração de Jesus Cristo 
Mestre Divino. (ROLFO, 1974, p.395-396, grifos do autor) 

 

Apesar de Alberione ter escrito este texto em 1952, alguns anos após a morte de 

Maximiliano Kolbe (1941), percebemos que ambos os autores possuem um mesmo ideal, ou 

seja, um mesmo objetivo: salvar almas através dos meios de comunicação social e usar a “boa 

imprensa” para propagar a boa-nova do evangelho. E neste ideal, estão todas as pessoas e 

todos os modos. 

É importante salientar também que este pensamento comunicacional dos dois 

fundadores foi pensado e vivido antes do Concílio Vaticano II, pois a Igreja Católica ainda 

não tinha oficializado a obrigação e o direito de utilizar os meios de comunicação social 

dentro da instituição, isto acontecerá a partir de 1963, com o Decreto Inter mirifica: 

 

A Igreja Católica, tendo sido constituída por Cristo Nosso Senhor, a fim de 
levar a salvação a todos os homens e, por isso, impelida pela necessidade de 
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evangelizar, considera como sua obrigação pregar a mensagem de salvação, 
também com o recurso dos instrumentos de comunicação social, e ensinar 
aos homens seu correto uso. Portanto, pertence à Igreja o direito natural de 
empregar e possuir toda sorte desses instrumentos, enquanto necessários e 
úteis à educação cristã e a toda a sua obra e salvação das almas. (IM, n.3) 

 

Ao contrário de Maximiliano Kolbe, que deixou muitos escritos, Alberione escreveu 

pouco. Portanto, vitais são as anotações do clérigo José Giaccardo, redigidas entre 1917-1918, 

e as memórias escritas pelo próprio fundador da Família Paulina, em 1953, por ocasião do 

quadragésimo aniversário da Pia Sociedade de São Paulo75. Graças aos escritos de Giaccardo, 

podemos perceber o pensamento de Alberione, em 1917, no mesmo ano em que Maximiliano 

fundava a Milícia da Imaculada, em Roma: 

 

Falamos muitas vezes da necessidade de promover a boa imprensa: ora, 
muitos trabalham na imprensa: e lhe dedicam uma parte de seu tempo e de 
suas energias: uns pela honra, outros pelo lucro e outros ainda por prazer. 
Nós não queremos trabalhar nem por prazer, nem pela honra, nem pelo 
lucro, nem tampouco queremos a imprensa por si mesma, mas buscamos a 
Deus com o auxílio da imprensa. [...] (ROLFO, 1975, p.114). 

 

Portanto, como em Padre Kolbe76, a motivação do apostolado de Alberione é para a 

glória de Deus, “não por vanglória, nem por interesse, mas só pelo amor de Jesus Cristo e das 

almas” (ROLFO, 1975, p.1670). Destacamos outros pontos semelhantes entre os dois: a 

maçonaria e o jornalismo, os estatutos de fundação, a difusão da “boa imprensa”, e a 

finalidade do apostolado. 

Sobre a maçonaria e a finalidade do apostolado, em meados de 1917-1918, Alberione 

declara: 

 

A boa imprensa: o jornalismo: os jornais do mundo inteiro, da nossa 
propriedade, ajudar-se-ão materialmente, moralmente com todos os meios. 
Nossa luta será pelo triunfo da Igreja, do Papa, da civilização cristã contra 
todos os poderes do Diabo, e especialmente contra a maçonaria. (ROLFO, 
1975, p.109-110) 

 

                                                 
75 Giacomo Alberione, Abundantes divitiae gloriae suae, storia carismatica della Famiglia paolina, Edizioni 
paoline, Alba, 1971, n.164. Este opúsculo [...] contém as memórias autobiográficas do Padre Alberione, 
memórias que foram solicitadas em 1953 [...] é o escrito mais precioso que temos do nosso Fundador. (ROLFO, 
1975, p.11) 
76 Escritos de Padre Kolbe sobre o objetivo da Milícia da Imaculada ser a glória de Deus: 28, 32, 508, 634, 780, 
781, 936, 975, 991Q, 1005, 1023, 1046, 1080, 1083, 1094, 1183, 1210, 1222, 1226, 1231, 1248, 1274, 1277, 
1329, 1330. 
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Por meio deste texto, podemos entender que a luta contra a maçonaria não é ideia fixa 

de Maximiliano Kolbe, mas um fato histórico na Igreja Católica daquela época. O uso dos 

meios de comunicação para combater o mal estava presente também na mente de Alberione e 

em seus escritos de fundação. Nesta ótica, é compreensível o uso das palavras “conquista”, 

“milícia”, “arma”, “luta”, por Maximiliano Kolbe. 

Ainda sobre a questão da presença dos maçons na vida social desta época, Luis Rolfo 

relata no livro Padre Alberione: “[...] notamos que um assunto sobre o qual o jornal voltava 

com muita frequência era o divórcio, que maçons e socialistas queriam na legislação italiana, 

e que era muito tenaz a luta entre católicos e não-católicos [...]”. (1975, p.143) 

Interessante é a comparação entre os estatutos esboçados pelos dois fundadores: 

Maximiliano escreve os principais pontos de sua Milícia da Imaculada, na noite de 16 de 

outubro de 1917, e Tiago Alberione concebe a constituição da Pia Sociedade de São Paulo, no 

dia 23 de novembro de 1921. 

Por meio da comparação dos dois documentos, é evidente que a finalidade dos 

movimentos fundados é a mesma: a glória de Deus, a santificação dos membros e a salvação 

das almas através dos meios de comunicação social. Ambos ressaltam o uso dos meios; 

Maximiliano escreve em seu programa original:  

 

Usar os meios válidos e legítimos para a conversão e santificação dos 
homens segundo as possibilidades, nos diversos estados e condições de vida, 
nas ocasiões que se apresentam: isto é, confiado ao zelo e à prudência de 
cada um. Meios particularmente recomendados são: a difusão da Medalha 
Milagrosa e o apostolado exercitado através do exemplo, da palavra e da 
revista do movimento. (MILES, 1998, p.92) 

 

E Aberione notifica: “Para a difusão do reino de Jesus Cristo e a salvação das almas, o 

uso dos meios mais expeditos e fecundos do bem, entre os quais, particularmente hoje, o da 

Boa Imprensa.” (ROLFO, 1975, p.163) 

A diferença fundamental entre os dois programas é a concepção da formação 

profissional. Enquanto Alberione defende que “Os mestres e as mestras são formados com 

estudos especiais, adaptados às suas necessidades, e além disso todos devem possuir uma 

instrução profissional de arte tipográfica e afins.” (ROLFO, 1975, p.163-164), Padre Kolbe 

nada apresenta sobre a questão. 

A explicação desta ausência no escrito da M.I. pode ser entendida pelo fato de Padre 

Kolbe ter fundado um movimento dentro da Ordem Franciscana, que já possuía suas 

estruturas e carisma específicos, enquanto Padre Alberione funda uma nova família 
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consagrada dentro da Igreja Católica, com uma identidade específica: propagar a boa-nova do 

reino através dos meios de comunicação. Talvez seja por isso, que na cidade-convento de 

Maximiliano há espaço para todos os tipos de trabalho, desde sapateiro até tipógrafo. O 

importante, desde o início da fundação da M.I., era usar todos os meios lícitos possíveis, mas 

de forma especial as novas tecnologias que, na época, eram a revista e seus jornais.  

Como Tiago Alberione, Padre Kolbe usará também as bibliotecas circulantes e salas 

de leituras77, “para difundir a boa imprensa” e oferecer a “instrução e defesa religiosa: com o 

fim de preparar um bom ambiente e colaborar com os missionários, com a Santa Sé, com os 

bispos, com os párocos...” (ROLFO, 1975, p. 167) 

Apesar de estarmos apresentando a semelhança do trabalho apostólico, é no mundo 

místico que encontramos a mais significante semelhança entre eles, ambos concebem o 

movimento por meio de uma inspiração divina.  

É na “noite santa” do dia 31 de dezembro de 1900, na Itália, após ter participado da 

santa missa e ter permanecido em oração diante do Santíssimo Sacramento do Altar, que 

Alberione “sentiu-se obrigado a servir a Igreja e os homens do novo século.” (SPOLETINI, 

2003, p.8) 

Segundo Domenino Spoletini (2003, p.10): 

 

Uma luz intensa, vinda da hóstia consagrada, brilhou na mente de Tiago, e o 
seu coração abriu-se a grandes desejos: que o novo século nascesse em 
Cristo; que novos apóstolos saneassem a sociedade e as suas instituições: o 
ensino, a família, as leis, a literatura, a imprensa, os costumes; que a Igreja 
tivesse um novo impulso missionário; que fossem usados para o bem os 
novos meios de comunicação; que cristãos corajosos opusessem imprensa 
boa a imprensa má, organização a organização, para o triunfo de Cristo e da 
civilização cristã. 

 

Nascia assim, na Itália, a Família Paulina. 

É diante de outro altar, este na Polônia, que Maximiliano Kolbe escolhe as duas 

coroas, a branca e a vermelha, simbolizando, a pureza e o martírio. A partir deste dia, o jovem 

Kolbe jamais será o mesmo, neste episódio estão depositadas as primeiras sementes do 

movimento da Milícia da Imaculada e de todo o seu apostolado. 

Ainda na realidade mística, evidenciamos algumas semelhanças entre Maximiliano 

Kolbe e um outro comunicador, Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei. Três 

foram os amores destes dois homens: Cristo, Maria e o Papa. De família cristã, Josemaría 

                                                 
77 Escritos sobre as bibliotecas circulantes: 39, 40a-41, 49, 65a, 90, 92, 379, 903, 1008, 1249, 1256, 1371; e 
sobre as salas de leituras: 376, 466, 501, 1017, 1121, 1371. 
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nasce em 9 de janeiro de 1902, em Barbastro, Espanha. É o segundo filho de José Escrivá y 

Corazán e Maria de los Dolores Albás y Blanc. 

Monsenhor Escrivá funda o movimento Opus Dei em 2 de outubro de 1928, em Madri, 

durante os dias de retiro na casa dos lazaristas: “[...] então um sacerdote de 26 anos, quase 

desconhecido, sem recursos, era o instrumento escolhido por Deus para realizar na terra o 

empreendimento divino do Opus Dei.” (BERNAL, 1977, p. 125) 

Como Maximiliano Kolbe, Escrivá também afirma: “eu não tive e não tenho outro 

empenho que o de cumprir a vontade de Deus [...]” (BERNAL, 1977, p. 126). 

 

[...] Mas assim como nós os homens escrevemos com a caneta, o Senhor 
escreve com a perna da mesa, para que se veja que é Ele quem escreve [...] A 
Obra inteira, aos olhos dos homens, era um enorme disparate. Por isso 
alguns diziam que eu estava louco e que era um herege, e muitas outras 
coisas mais. (BERNAL, 1977, p.131)  

 

O objetivo do movimento Opus Dei é alcançar a santificação por meio do trabalho, 

isto é, “santificar o trabalho significava, antes de mais nada, converter o trabalho em oração” 

(BERNAL, 1977, p.133). Este pensamento pode ser comparado com a simbiose 

“contemplação-ação” presente nos escritos de Maximiliano Kolbe. Em 1912, antes mesmo da 

fundação da M.I., Kolbe já escrevia em seu diário: “a inteligência e as mãos ao trabalho, mas 

o coração em Deus.78 [...] O homem foi criado para trabalhar.” (1997, 1509, tradução nossa) 

Como Kolbe, Escrivá usa também a criação do Gênesis para definir a santificação do 

trabalho:  

 

Ao recordar aos cristãos as palavras maravilhosas do Gênesis – que Deus 
criou o mundo para que trabalhasse –, fixamo-nos no exemplo de Cristo que 
passou a totalidade da sua vida trabalhando numa aldeia como artesão. 
Amamos esse trabalho humano que ele abraçou como condição de vida, 
cultivou e santificou. Vemos no trabalho – na nobre fadiga criadora dos 
homens – não só um dos mais altos valores humanos, mas também um sinal 
do amor de Deus para com as suas criaturas e do amor dos homens entre si e 
para com Deus: um meio de perfeição, um caminho de santidade. 
(ESCRIVÁ, 1986, p.26-28) 

 

Ainda sobre o tema santidade e trabalho, o fundador do Opus Dei explica:  

 

[...] No serviço de Deus não há ofícios de pouca categoria: todos são de 
muita importância. Para amar a Deus e servi-lo, não é necessário fazer coisas 

                                                 
78 “L’intelligenza e le mani al lavoro, ma il cuore con Dio.” (SK 962) [...]“L’uomo statto creato per  lavorare.” 
(SK 962) 
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esquisitas. [...] Para a grande maioria dos homens, ser santo significa 
santificar o seu trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com 
o trabalho, e assim encontrar Deus no caminho da vida. [...] com o começo 
da Obra, em 1928, o que preguei foi que a santidade não é coisa para 
privilegiados, pois podem ser divinos todos os caminhos da terra, todos os 
estados, todas as profissões, todas as tarefas honestas. [...] fazem parte da 
Obra pessoas de todas as profissões: não apenas médicos, advogados, 
engenheiros e artistas, mas também pedreiros, mineiros, camponeses; 
qualquer profissão – desde diretores de cinema e pilotos de jatos até 
cabeleireiras de alta moda. [...]” (BERNAL, 1977, p.159-160). 

 

Portanto, é evidente para ambos, que santidade e trabalho são inseparáveis. Por meio 

do texto acima citado, queremos notificar também a questão do “universalismo” presente no 

pensamento de Josemaría Escrivá de Balaguer. Como Padre Kolbe e Tiago Alberione, o 

fundador do Opus Dei repete várias vezes as palavras “todo” e “todos”. 

Ao contrário de Padre Kolbe, Monsenhor Escrivá deixou documentada sua visão sobre 

jornalismo, como podemos ler no trecho da entrevista realizada por Andrés Garrigó, 

publicada na Gazeta Universitaria, Madri, em 5 de outubro de 1967:  

 

[...] Não oculto que repugna o sensacionalismo de alguns jornalistas que 
dizem a verdade a meias. Informar não é ficar a meio caminho entre a 
verdade e a mentira. Isso nem se pode chamar informação, nem é moral; 
nem se podem chamar jornalistas aqueles que misturam, com poucas meias 
verdades, bastantes erros e mesmo calúnias premeditadas: não se podem 
chamar jornalistas porque não são mais do que as engrenagens – mais ou 
menos lubrificadas – de qualquer organização propaladora [propagadora] de 
falsidades, que sabe que serão repetidas até à saciedade, sem má-fé, pela 
ignorância e estupidez de muitos. [...] (ESCRIVÁ, 1986, p.128). 

 

E sugere aos jornalistas universitários: 

 

[...] difundam o amor ao bom jornalismo, que é aquele que não se contenta 
com rumores infundados, com os boatos inventados por imaginações febris. 
Informem com fatos, com resultados, sem julgar as intenções, mantendo a 
legítima diversidade de opiniões, num plano equânime, sem descer ao ataque 
pessoal. É difícil que haja verdadeira informação; e a informação é aquela 
que não tem medo da verdade e que não se deixa levar por desejos de subir, 
de falso prestígio ou de vantagens econômicas. (ESCRIVÁ, 1986, p.128) 

 

Outro ponto em comum entre os dois fundadores é a questão da verdade. Josemaría 

Escrivá cita o termo cerca 270 vezes em seus escritos. Dirá aos jornalistas universitários, em 

1967: “[...] E agora, uma vez mais, não posso deixar de convidá-los a amar a verdade.” 

(ESCRIVÁ, 1986, p.128). Para ele, jornalismo é sinônimo de amor e respeito à liberdade. 
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Padre Kolbe escreve 20 textos sobre a verdade, entre cartas e artigos79. Em 1934, no 

Japão, publica no Mugenzai no Sebo no Kishi: “A verdade é sempre útil [...] mesmo se a 

verdade muitas vezes é desagradável, não tenham medo de olhá-la sinceramente no rosto.”80 

(KOLBE, 1997, p.2042). 

Os fundadores, da Milícia da Imaculada, do Opus Dei e da Família Paulina, possuem 

outra ligação que os une, a guerra. Todos foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial. 

Maximiliano Kolbe morre em 1941, no dia 14 de agosto, no campo de concentração de 

Auschwitz, na Polônia, e os outros dois sobreviveram, apesar da perseguição. Josemaría 

Escrivá de Balaguer vem a falecer, em Roma, no dia 26 de junho de 1975. Tiago Alberione 

morre, no dia 26 de novembro de 1971, aos 87 anos de idade, após ter recebido a visita do 

Papa Paulo VI. 

Mas, para melhor compreendermos o uso dos meios de comunicação social pela Igreja 

Católica e seus comunicadores, é necessário trazermos presentes as especificidades do 

jornalismo, seus gêneros e formatos, primeiro no impresso e depois no rádio. É o que 

realizaremos no próximo capítulo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Escritos sobre a verdade: 219, 530, 963, 992H, 1124, 1128, 1186, 1206, 1246, 1270, 1276, 1005, 1076, 1146, 
1229, 1246, 1248, 1171, 1267, 1176, 1268. 
80 “La verità è sempre utile. [...] anche se la verità è talvolta spiacevole, non abbiate paura de guardarla 
sinceramente infaccia.” (SK 1176) 
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CAPÍTULO II 

 

ESPECIFICIDADES DO JORNALISMO 
 

 

Jornalismo é antes de tudo informação (Luiz Beltrão) 
 

 

1. A arte de informar 
 

Como sabemos, o ser humano sempre buscou formas para se comunicar. Na pré-

história, desenhava nas paredes das cavernas, anos mais tarde, ele inventará a escrita. Em 

1445, o alemão Johann Gutenberg descobrirá a arte de imprimir. Esta descoberta transformará 

o conceito de comunicação.  

 Segundo José Marques de Melo, a palavra comunicação, etimologicamente, vem do 

latim "communis", ou seja "comum". Comunicar, portanto, "significa, assim, tornar comum, 

estabelecer comunhão, participara da comunidade, através do intercâmbio de informações". 

(1973, p.14). Neste contexto, citamos uma frase do professor e jornalista Luiz Beltrão sobre a 

questão do jornalismo: 

 

O exercício do jornalismo, em qualquer das suas funções, está 
subordinado ao uso da linguagem, pois se baseia na comunicação, ou 
seja, no ato pelo qual se transmite uma mensagem, de pessoa a 
outra ou de um grupo a outro. Embora as pessoas se possam 
comunicar por gestos e sinais, bem como por sons mecânicos, as 
palavras são o principal meio de expressão de homem e só dele. 
(1969, p.35, grifos do autor) 

 

 Além de classificar os três elementos básicos da comunicação jornalística (transmissor 

– jornalista ou jornal –, mensagem e leitor), Beltrão oferece também em suas pesquisas a 

classificação do conceito, características e tipos de informação. O autor entende 

 

[...] a informação como relato de um fato, idéia ou situação. A todo 
momento, o homem está pedindo, recebendo e dando informações, 
desde que se levanta e consulta o relógio, no restaurante quando 
indaga ao garçon qual o prato do dia, quando abre a carta da 
namorada, quando narra à família um negócio que fechou, um 
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encontro que teve com um amigo na rua, os rumores de que o 
artilheiro do seu clube de futebol vai operar-se ou de que querem dar 
um golpe de Estado. Algumas destas informações são particulares, 
privadas, interessam apenas ao próprio indivíduo ou a um círculo 
muito limitado de pessoas; outras, porém, têm repercussão mais 
ampla, são públicas, interessam a grupos numerosos de pessoas, às 
vezes a tôda a coletividade e até mesmo a tôda a humanidade. As 
informações públicas são as de que se ocupa o jornalismo e, quando 
se referem a situações atuais e são divulgadas pelos veículos de 
comunicação coletiva denominam-se notícias. (BELTRÃO, 1969, 
p.81-82, grifos do autor) 

 

 Portanto, “notícia é a narração dos últimos fatos ocorridos ou com possibilidade de 

ocorrer, em qualquer campo de atividade e que, no julgamento do jornalista, interessam ou 

têm importância para o público a que se dirigem.” (BELTRÃO, 1969, p.82). Esta possui 

alguns atributos: imediatismo (são os últimos fatos), veracidade (contrário de ficção, de 

boato), universalismo (tudo e em todo o lugar), interesse e importância (o centro é o leitor). 

De acordo com a classificação de Beltrão, a notícia só será notícia quando apresentar 

determinadas categorias: proximidade, proeminência, consequências, raridade, conflito, 

idade e sexo, progresso, drama e comédia, política editorial e exclusividade. Ou seja, quando 

esta for de interesse do leitor; estiver ligada “[...] à posição ou valor social das pessoas, 

lugares, situações, cargos, idéias ou interventos [...]” (BELTRÃO, 1969, p.85-86); quando 

atingir um maior grupo de indivíduos, tiver uma grande repercussão ou modificar a vida da 

comunidade; quando a situação for estranha, fora do comum; quando houver algum tipo de 

conflito; quando souberem a idade e o sexo das pessoas envolvidas; quando promover “[...] 

progresso material, social ou moral da comunidade e da humanidade [...]” (BELTRÃO, 1969, 

p.90); quando a vida for apresentada como ela realmente é; quando o jornalista seguir a linha 

ideológica do jornal e de seu público; e quando for divulgada com exclusividade. 

Outra contribuição à teoria do jornalismo por parte de Luiz Beltrão é a sua 

classificação dos “caracteres do jornalismo”. Por exemplo, a categoria predominante no 

jornalismo é atualidade, pois este “vive do quotidiano, do presente, do efêmero, procurando 

nele penetrar e dele extrair o que há de básico, fundamental e perene, mesmo que essa 

perenidade valha, apenas, por alguns dias ou algumas horas” (BELTRÃO, 1992, p.70); em 

seguida, o autor apresenta a variedade como uma função de divertimento no jornalismo, pois 

este “deve ser a mais completa síntese de tudo quanto interessa e reclama o organismo social” 

(BELTRÃO, 1992, p.75); outra categoria é a interpretação, ou seja, “a seleção crítica dos 

fatos para transmitir o que é significativo” (BELTRÃO, 1992, p.79); outro ponto é a 
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periodicidade, isto é, a “constância com que os fatos, devidamente interpretados, são levados 

ao conhecimento público” (BELTRÃO, 1992, p.84); essencial também é a questão da 

popularidade, pois “o jornalismo deve ser acessível e compreensível à maior parte do todo” 

(BELTRÃO, 1992, p.90) e da promoção, ou seja, a “energia que impele a sociedade à ação, 

capaz de criar na opinião pública uma disposição para realizar o bem estar social” 

(BELTRÃO, 1992, p.99). 

 Por meio destes conceitos, o jornalismo é a arte de informar, ou seja, “é a informação 

de fatos correntes, devidamente interpretados e transmitidos periodicamente à sociedade, com 

o objetivo de difundir conhecimentos e orientar a opinião pública, no sentido de promover o 

bem comum.” (BELTRÃO, 1960. p.62) 

 

 

2. A notícia por meio das ondas do rádio 
 

Nas décadas de 40 e 50, a família se reunia na sala de jantar ao redor do aparelho de 

rádio. Ali eram transmitidas as notícias. Getúlio Vargas falava para o povo pelas ondas do 

rádio, no programa Voz do Brasil. A partir do século XX, a televisão muda a cena corriqueira 

do país: as famílias brasileiras trocam o rádio pelo aparelho de TV. Atualmente, o veículo 

sente o perigo da chegada e o fortalecimento da internet. 

Diante destas cenas, podemos afirmar que a nossa sociedade não ouve mais rádio em 

nosso país? Eugenio Bucci (2004, p.8) garante que ainda há espaço para o veículo no Brasil, 

pois o rádio está 

 

[...] Modernizado, refeito, revigorado, ele já não é aquele de Getúlio 
Vargas nem é o palanque sonoro da identidade nacional”; é mais 
variável, diverso, multifacetado, fragmentado... e imprescindível. O 
seu horário nobre agora começa às seis da manhã; a nobreza da noite 
ficou mesmo para a TV. O rádio acorda antes da TV, acorda com “as 
galinhas” – porém não dorme com elas. [...] A prestação de serviços 
locais virou estrela do radiojornalismo. O rádio de pilha, pendurado 
numa árvore, fala com o seringueiro na Amazônia, e isso não é um 
mito; o rádio do carro fala também com o milionário dentro do 
automóvel, encarcerado no congestionamento da metrópole. A notícia 
é mais ágil no rádio e, muitas vezes, melhor. [...] O rádio agora 
conversa. Por ser portátil, é possível acessá-lo pela internet com 
naturalidade espantosa – ele está no computador de cada um; [...] 
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Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – mostram que o rádio 

estava presente em 88,4% dos lares brasileiros, em 2005. No livro O campo da comunicação 

no Brasil, José Marques de Melo notifica que o Brasil possui 1.681 emissoras AM e 1.987 

FM, somando 3.668 rádios no país. O autor aponta também o crescimento das rádios 

comunitárias em nosso país: 

 

[...] tem crescido vertiginosamente o universo das rádios comunitárias. 
São emissoras de pequeno alcance, cuja maioria funciona 
clandestinamente, sob o comando dos movimentos socais. Não 
existindo estatísticas confiáveis, calcula-se que correspondam ao triplo 
das emissoras autorizadas pelo governo. Tramitam no Ministério das 
Comunicações mais de 10 mil pedidos de legalização de rádios 
comunitárias [...] (2008, p.13). 

 

Portanto, ainda hoje, o rádio é a fonte preferencial de informação, entretenimento e 

educação, é veículo para todas as categorias de pessoas, situações e gêneros, como afirma 

Angelo Piovesan (2004, p.36): 

 

O rádio inclui a todos: o letrado e o analfabeto, o pobre e o rico, o 
jovem e o idoso, a mulher e a criança... Na programação, por mais 
segmentada que seja, o rádio inclui a música, a publicidade, os vários 
formatos do jornalismo, a educação, o esporte, a cultura, a prestação 
de serviços... O rádio inclui tudo, o local e o global. Tudo cabe no 
rádio! 

 

Porém, o uso do rádio não pode ser entendido, visto e nem realizado como algo do 

passado. A questão da interatividade entre o emissor e o receptor é vital em nossos dias. 

 

“[...] é preciso romper de uma vez por todas com o modelo antigo do 
jornal falado, em que preponderavam os vozeirões lendo textos do 
jornalismo falado impresso, ou manchetados [...] ou dois ou mais 
comentaristas que impunham sua visão de mundo e opiniões, sem 
permitir o contraditório. [...] O mundo globalizado não dá outra 
alternativa a não ser a reinvenção. [...] (BARBEIRO, 2004, p.139). 

 

Conforme André Barbosa Filho (2003), o rádio é um veículo de sensorialidade (forma 

imagens), pois “[...] a única arma é a voz, a fala”; de penetração (fala para milhões); de 

regionalismo (característica fundamental), mas é necessário “[...] avaliar corretamente o que é 

uma notícia local”; de intimidade (para cada indivíduo), o rádio é companheiro; de 

simplicidade; de imediatismo e de instantaneidade. É móvel, é fácil de ser transportado, pode 
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ser escutado em qualquer lugar; é acessível, “[...] praticamente toda residência tem pelo 

menos um ou vários aparelhos; a proporção é de um rádio por pessoa. [...] Sendo assim, o 

rádio está sempre por perto [...] atingindo todos, da criança ao idoso”; custa pouco e possui 

função social e comunitária, ou seja, “[...] atua como agente de informação e formação do 

coletivo.” 

Mas, o rádio apresenta também limitações: 

 

[...] a unisensorialidade (somente o ouvido é estimulado), a ausência 
do interlocutor (ainda hoje é pequena a parcela de ouvintes que entram 
em contato com a emissora, seja por meio de cartas, telefones ou e-
mails em relação à audiência total); a fugacidade; a atenção dividida 
com os outros afazeres e o imediatismo (a impossibilidade de voltar a 
um ponto de interesse buscando melhor compreensão, a exemplo do 
que acontece com jornais e site da internet). (LUCHT, 2009, p.25-26, 
grifos do autor) 

 

Gostaríamos de destacar um ponto observado por Barbosa Filho: a questão do rádio 

como companheiro, ou seja, da intimidade que o veículo traz consigo. Esta é uma 

característica importante, pois como afirma Nair Prata (2003, p.1): “As ondas do rádio 

invadem a solidão dos ouvintes”; podemos vê-la [a solidão] ainda hoje, “[...] as 

transformações da sociedade nos permitem enxergar focos onde é cada vez maior o número 

de pessoas que vivem isoladas. A internet é um exemplo.” 

Atrás da intimidade, podemos dizer que está a sensorialidade, pois, diferente dos 

outros meios de comunicação, o rádio por meio da voz dá a possibilidade ao ouvinte de 

formar imagens, como define Ortriwano (1985, p.80): 

 

O rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação 
de um “diálogo mental” com o emissor. Ao mesmo tempo, desperta a 
imaginação através da emocionalidade das palavras e dos recursos de 
sonoplastia, permitindo que as mensagens tenham nuances 
individuais, de acordo com as expectativas de cada um. 

 

 Este “diálogo mental” entre emissor e receptor se dá pela voz. Por meio das ondas 

sonoras, o rádio atinge a intimidade daquele que ouve a sua mensagem. Através da voz, o 

ouvinte encontra o seu companheiro, aquele que está perto, que fala, que escuta. 

 Nesta ótica, podemos compreender a presença da religião no rádio:  
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A companhia amiga do rádio tem sido um serviço que favorece o 
prazer de “estar juntos”, de compartilhar a vida, de informar-se, de 
reinterpretar e rediscutir as mensagens recebidas. (CORAZZA, 2004, 
p.275) 

 
 
 Segundo Helena Corazza (2004, p.263), “as instituições educativas e religiosas, entre 

elas a Igreja Católica, tiveram certa resistência à chegada das novas tecnologias de 

comunicação”. A primeira emissora católica, a Rádio Vaticana, foi criada somente em 1931. 

Atualmente, sua programação é transmitida diariamente em 43 línguas, inclusive em 

português. 

 Apesar de a história registrar Guglielmo Marconi como o criador do rádio, foi um 

sacerdote católico, Roberto Landell de Moura, o primeiro a realizar pesquisas sobre o veículo. 

Em 1893, o religioso “realizaria transmissões eletromagnéticas entre dois morros da cidade de 

São Paulo.” (MARQUES DE MELO, 2005, p.223) Mas, este não teve o apoio nem do 

governo e nem da Igreja. 

 A Igreja Católica terá sua primeira concessão, em 1941, outorgada pelo governo 

Vargas. A Rádio Excelsior da Bahia começará a funcionar a partir de 5 de julho de 1942. 

Atualmente, a Igreja brasileira possui “[...] cerca 200 emissoras, entre OM, FM, OT e OC, 

sendo que 12% são educativas e 88% comerciais.” (CORAZZA, 2004, p.266) 

 Para Corazza (2004, p.274), o principal desafio para o rádio religioso é que este se 

mantenha fiel à sua função social, ou seja, a serviço da vida, da informação, da cultura, do 

entretenimento, respeitando o ouvinte, praticando a ética profissional, principalmente, 

“evitando manipulações de todo tipo, sobretudo, dos sentimentos dos fiéis”, realizando uma 

programação com qualidade e espiritualidade. 

  

 

3. Gêneros e formatos no radiojornalismo 
 

Embora o estudo de Sonia Virgínia Moreira (2008) apontar um crescimento no 

número de pesquisas sobre o rádio no Brasil, Janine Marques Passini Lucht (2010), ressalta 

que “o vasto campo da comunicação dedicado aos gêneros jornalísticos ainda carece de 

atenção por parte da academia.” Por esta razão, apresentaremos de maneira sucinta alguns 

conceitos e classificações dos gêneros jornalísticos no veículo impresso, principalmente a 

classificação de José Marques de Melo, antes de adentrarmos especificamente no rádio. 
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Os gêneros jornalísticos vêm sendo estudados há mais de 150 anos. Conforme 

Marques de Melo (2003, p.42), sua primeira classificação acontece no início do século XVIII, 

quando o editor inglês Samuel Buckeley optou pela separação entre news e comments no 

Daily Courant. 

 

Desde então, a mensagem jornalística vem experimentando mutações 
significativas, em decorrência das transformações tecnológicas que 
determinaram as suas formas de expressão, mas sobretudo em função 
das alterações naturais com que se defronta e a que se adapta à 
instituição jornalística em cada país ou em cada universo geocultural. 

 

Neste sentido, podemos perceber que a classificação dos gêneros está diretamente 

ligada com as identidades culturais e questões da legislação de cada país, como evidencia 

Marques de Melo (2003, p.24, grifo do autor), ao descrever a classificação dos dois primeiros 

gêneros estruturados – o informativo e o opinativo: 

 

[...] enquanto o jornalismo francês apresenta-se com todo o vigor 
opinativo, promovendo debates,levantando problemas, participando 
ativamente do cenário político, o jornalismo inglês assume uma 
tendência informativa, retraindo-se do combate e preferindo 
distanciar-se do confronto direto com o centro do poder. 

 

Nos Estados Unidos, o gênero informativo encontrará o seu ápice, pois a “imprensa 

norte-americana acelera seu ritmo produtivo, assumindo feição industrial e convertendo a 

informação de atualidade em mercadoria” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 24). 

Mas é na França, que aparecerá um dos pioneiros nos estudos dos gêneros 

jornalísticos, Jacques Kayser – ex-diretor do Instituto Francês de Imprensa81; sua metodologia 

influenciou muitos pesquisadores na Europa, na Península Ibérica e na América Latina, entre 

eles: Irena Tetelowska (Polônia), José Luiz Martínez Albertos (Espanha), Guillermina Baena 

(México), Jorge Fernández (Equador), Amália Dellamea (Argentina), Raul Rivadeneira Prada 

(Bolívia), Juan Gargurevich (Peru), Luiz Beltrão (Brasil), Ana Francisca Aldunate e Abraham 

Santibáñez (Chile). 

 

                                                 
81 “Criado na Universidade de Paris, no período do pós guerra, o IFP teve papel fundamental no 
desenvolvimento dos estudos jornalísticos na França. Cofundado por Fernand Terrou e Jacques Kayser, manteve 
permanente cooperação com a UNESCO, liderando inclusive a organização da comunidade mundial de ciências 
da comunicação.” (MARQUES DE MELO, 2010, p.13) 
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“[...] a tendência de Kayser se destaca por seus interesses para com a 
apresentação dos meios e da mensagem em contraste com as 
preocupações teóricas dos alemães e com a insistência dos norte-
americanos no conteúdo.”82 (CASASUS, 1985, p.37, tradução nossa) 

 

No Brasil, os gêneros jornalísticos se tornarão objeto de pesquisa a partir da década de 

1960, com Luiz Beltrão, que “[...] catalisou as ideias esboçadas pelo seu colega no Ciespal 

[Jacques Kayser], compondo uma trilogia sobre os gêneros jornalísticos” (MARQUES DE 

MELO, 2010, p.14), a saber: gênero informativo (A imprensa informativa – 1969), gênero 

interpretativo (Jornalismo interpretativo – 1976) e gênero opinativo (Jornalismo opinativo – 

1980). 

Para Beltrão, os formatos do gênero informativo são: a notícia, a reportagem, a 

história de interesse humano e a informação pela imagem. Enquanto a reportagem em 

profundidade é classificada pelo pesquisador como formato do gênero interpretativo. Já o 

editorial, o artigo, a crônica, a opinião ilustrada e a opinião do leitor, são formatos do 

gênero opinativo. 

Como afirma José Marques de Melo (2003, p.60), o critério usado por Beltrão na 

classificação dos gêneros é basicamente funcional, ou seja, o autor 

 

sugere uma separação dos gêneros segundo as funções que 
desempenham junto ao público leitor: informar, explicar e orientar. 
[...] Nota-se apenas a não-inclusão da categoria diversional, o que 
pode significar uma observância estrita do esquema funcional de 
Lasswell, pois a função lúdica na verdade constitui uma incorporação 
proposta por Charles Wright. 

 

Para Charles Wright, a estrutura do funcionalismo “está intrincada com as funções e 

disfunções latentes e manifestas das transmissões que dizem respeito à sociedade, aos grupos, 

ao indivíduo, ao sistema cultural” (apud BARBOSA FILHO, 2003, p.31), enquanto Harold 

Lasswell propõe as seguintes funções: vigilância sobre o meio ambiente (informativa, função 

de alarme); correlação da sociedade em resposta ao meio (integração); e transmissão da 

herança social de uma geração para a outra (educativa). 

De acordo com Marques de Melo (2009, p.35, grifos do autor): 
 

                                                 
82 “Los estructuralistas franceses lo consideran su precursor histórico. [...] la tendencia de Kayser se destaca 
por sus interés para con la presentación de los medios y del mensaje en contraste con las preocupaciones 
teóricas de los alemanes y con la insitencia de los norte-americanos en el contenido.” 
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O campo da comunicação é constituído por conjuntos processuais, 
entre eles a comunicação massiva, organizada em modalidades 
significativas, inclusive a comunicação periodística (jornal/revista). 
Esta é estruturada, por sua vez, em categorias funcionais, como é o 
caso do jornalismo, cujas unidades de mensagem se agrupam em 
classes, mais conhecidas como gêneros, extensão que se divide em 
outras denominadas formatos, os quais, em relação à primeira, são 
desdobrados em espécies, chamadas tipos. 

 

Natural de Alagoas, o jornalista José Marques de Melo é um dos pesquisadores que 

conseguiu superar a trilogia de Beltrão, identificando na imprensa brasileira mais dois gêneros 

jornalísticos: o utilitário e o diversional. De forma breve, segue uma explanação sobre os 

gêneros e formatos classificados pelo pesquisador83: 

 

Jornalismo informativo 

Nota: relato de acontecimentos que está em processo de configuração. 

Notícia: relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. 

Reportagem: relato ampliado de acontecimento que produziu impacto no organismo 

social (desdobramentos, antecedentes ou ingredientes noticiosos). 

Entrevista: relato que privilegia a versão de um ou mais protagonistas dos 

acontecimentos. 

 

Jornalismo interpretativo 

Dossiê: mosaico destinado a facilitar a compreensão dos fatos noticiosos, 

complementa narrativas principais e celebra efemérides. 

Perfil: relato biográfico sintético, identificando os “agentes” noticiosos. 

Enquete: relatos das narrativas ou pontos de vista de cidadãos aleatoriamente 

escolhidos. 

Cronologia: reconstituição dos acontecimentos de acordo com variáveis temporais. 

 

Jornalismo opinativo 

Editorial: expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão 

no momento. 

Comentário: explica as notícias, seu alcance, suas circunstâncias, suas consequências. 

Nem sempre emite uma opinião explícita.  
                                                 
83As definições apresentadas foram extraídas do livro Gêneros Jornalísticos no Brasil, de José Marques de Melo, 
de 2010. 
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Artigo: matéria jornalística através da qual jornalistas e cidadãos desenvolvem ideias 

e apresentam opiniões. 

Resenha: apreciação de obras de arte ou produtos culturais, com a finalidade de 

orientar a ação dos fruidores e consumidores. 

Coluna: mosaico estruturado por unidades curtíssimas de informação e opinião, 

caracterizando-se pela agilidade e pela abrangência. 

Crônica: formato genuinamente brasileiro, corresponde a um relato poético do real. 

Caricatura: forma de ilustração que a imprensa absorve com sentido nitidamente 

opinativo. 

Carta: espaço facultado aos cidadãos para que expressem seus pontos de vista, suas 

reivindicações, sua emoção. 

 

Jornalismo diversional 

História de interesse humano: narrativa que privilegia facetas particulares dos 

“agentes” noticiosos, normalmente recorre a artifícios literários. 

História Colorida: relato de natureza pictórica, privilegia tons e matizes na 

reconstituição dos cenários noticiosos. 

 

Jornalismo utilitário 

Indicador: dados fundamentais para a tomada de decisões cotidianas. 

Cotação: dados sobre a variação dos mercados: monetário, agrícola, etc. 

Roteiro: dados indispensáveis ao consumo de bens simbólicos. 

Serviço: informações destinadas a orientar e proteger usuários dos serviços públicos, 

privados e consumidores de produtos industriais. 

  

 Conforme afirma o autor, sua classificação de gêneros jornalísticos pode ser: 

 

[...] provisório. Sua intenção é constituir um marco referencial para a 
pesquisa empírica. É possível que algumas hipóteses não encontrem 
respaldo na confrontação sistemática da realidade. É provável que 
muitas características não correspondam à riqueza dos traços que 
delineiam a prática cotidiana do jornalismo regional ou local. É 
factível que inúmeras particularidades reflitam a natureza do 
jornalismo impresso e não encontrem equivalências no jornalismo 
eletrônico.” (MARQUES DE MELO, 2006, p.71) 
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Manuel Chaparro (1998), em Sotaques d’aquém de d’além mar, classifica os gêneros 

em dois: comentário e relato. No comentário estariam as espécies argumentativas (artigo, 

crônica, carta coluna) e as espécies gráfico-artísticas (caricatura e charge). No relato estariam 

as narrativas (reportagem, notícia, entrevista e coluna) e as práticas (roteiro, indicador, 

agendamento, previsão de tempo, cartas-consultas e orientações úteis). 

Conforme evidencia Lainton Alves da Costa (2010, p.47), há certa dificuldade em 

chegar a uma unidade a respeito do que se entende por gênero jornalístico.  

 

[..] esta dificuldade reside na fragmentação da atividade jornalística, 
advinda, basicamente, da diversidade de mídias (TV, rádio, jornal, 
revista, internet) e que gera o questionamento da centralidade do 
suporte e da mídia na noção de gênero. 

 

Diante desta divergência de conceitos, vale a pena resgatar o que diz Mikail Bakhtin 

(1997) sobre gênero:  

 

Gênero é um conjunto de enunciados mais ou menos marcados pelas 
especificidades de um contexto de enunciação, onde uma dada 
atividade humana recorrente está em andamento em um contexto de 
cultura. Esse conjunto de enunciados é marcado também pela esfera 
de utilização da língua, pelo objetivo comunicativo, pelo conteúdo 
explorado. 

 

Nesta dinâmica, José Marques de Melo (2003, p.65) estrutura o gênero informativo: 

 

[...] a partir de um referencial exterior à instituição jornalística: sua 
expressão depende diretamente da eclosão e evolução dos 
acontecimentos e da relação que os mediadores profissionais 
(jornalistas) estabelecem em relação aos seus protagonistas 
(personalidades ou organizações). 

 

Explica o gênero opinativo: 

 

Desde o momento em que a imprensa deixou de ser empreendimento 
individual e se tornou instituição, assumindo o caráter de organização 
complexa, que conta com equipes de assalariados e colaboradores, a 
expressão da opinião fragmentou-se seguindo tendências diversas e 
até mesmo conflitantes. (MARQUES DE MELO, 2003, p.101-102) 

 

Conceitua o gênero interpretativo:  
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Trata-se, sem dúvida, de uma categoria carente de configuração 
estrutural, cuja expressão narrativa oscila entre o estilo informativo e 
o opinativo e [...] que ainda não adquiriu fisionomia própria no lugar 
onde surgiu (MARQUES DE MELO, 2003, p.30) 

 

 

Na mesma linha de pensamento, Tyciane Cronemberger Viana Vaz (2010, p.125) 

esclarece o gênero utilitário: 

 

Com o propósito principal de orientar o receptor, proporcionando-lhe 
uma informação útil, o gênero utilitário possui características próprias 
que o coloca como um gênero jornalístico independente. Esse 
jornalismo utilitário leva ao receptor a informação que ele necessita de 
imediato ou que pode necessitar em algum momento. Conhecido 
também como jornalismo de serviço, o gênero utilitário se manifesta 
nos meios de comunicação de diversas formas e em todos os suportes 
midiáticos. Tanto nos cadernos fixos dos jornais, quanto nos 
suplementos, também é editado em revistas semanais e em revistas 
especializadas. Prolifera-se na internet e, a todo o momento, na 
televisão e no rádio. 

 

Ao classificar o gênero diversional como categoria de jornalismo, Francisco de Assis 

(2003, p.159, grifo do autor) reconhece 

 

[...] que há espaço, dentro da imprensa, para a elaboração de material 
que vai além do hard news, para citar o jargão. Trata-se da 
possibilidade de o jornalista aprofundar e apurar o olhar a respeito do 
cenário social, retirando dele o que de mais interessante e curioso 
possa haver, mesmo que isso não represente dar um “furo” de 
reportagem. [...] o gênero aqui colocado em destaque oferece 
entretenimento com a informação. 

 

Desta forma, após ter apresentado alguns conceitos e classificações no veículo 

impresso, adentramos no específico do nosso trabalho: os gêneros e seus formatos no rádio. 

Pioneiro neste campo é Mario Kaplun. Seus estudos são da década de 1970 e continuam 

sendo referência. Sua linha de pensamento é aquela que vê o rádio como um meio de 

informação, educação e entretenimento: 

 

O rádio se mostrou eficaz como meio para informar, para transmitir 
conhecimentos e para promover inquietudes. É possível por meio do 
rádio levar uma reflexão sobre valores e atitudes, estimular o 
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raciocínio, favorecer a formação de uma coerência crítica.84 
(KAPLUN, 1978, p.128, tradução nossa) 

 

Para Kaplun, em Producción de programas de radio: elguión – larealización (1978), 

há dois grupos de gêneros: os musicais e os “falados”. Este último é subdividido em três 

tipos: programas em formas de monólogo; em forma de diálogo; e em forma de drama. 

O autor considera o primeiro o mais comum, constituído pela “locução ou 

comunicação” radiofônica individual, com baixo custo de produção. É um formato monótono 

e limitado. O “dialogado” é mais sofisticado, são produções mais atrativas, conta com uma 

variedade de vozes e de opiniões. 

Os “dramatizados” (radiodrama) podem ser considerados como uma subdivisão do 

“dialogado”, já que também estes utilizam várias vozes. Seu objetivo principal é contar uma 

história, por meio de atores. São considerados os mais atrativos em virtude de sua estrutura 

dinâmica. Mas, são os mais difíceis de realizar: exigem bons escritores e maior domínio das 

técnicas radiofônicas. 

Kaplun classifica os formatos dos gêneros radiofônicos em: 

A locução ou comunicação: um discurso ou monólogo, geralmente breve. Pode ser: 

Expositiva (forma mais simples e econômica, mas ao mesmo tempo, menos radiofônica e 

pedagógica). Crítica (diferente da primeira, ela não tem com objetivo explicar, mas motivar, 

chamar a atenção sobre uma questão e despertar uma inquietude no ouvinte). Testemunhal 

(alguém que fala em primeira pessoa e comunica sua experiência direta). 

O noticiário (a notícia): um serviço permanente da emissora, que se oferece em 

determinadas horas. Informações sintéticas (mais ou menos de um minuto). 

A nota, a crônica: uma informação ampla, dada em mais ou menos cinco minutos. 

Sem comentários ou opiniões, mas se oferece detalhes e antecedentes do acontecido. 

O comentário: contém uma análise e uma opinião sobre o caso que se comenta. Tem 

como finalidade orientar o ouvinte. 

O diálogo: pode ser dois: didático ou rádio-conselho ou consultório. Este último é um 

programa realizado em base a “consultas” dos ouvintes, por carta ou telefone. 

A entrevista informativa: um diálogo baseado em perguntas e respostas. Geralmente é 

individual, mas também pode ser coletiva. Normalmente é gravada, mas também pode ser 

transmitida “ao vivo”. 

                                                 
84 Original: “La radio se ha mostrado eficaz como medio para informar, para transmitir conocimientos y para 
promover inquietudes. Es posible asimismo a través de la radio llevar a una reflexión sobre valores y actitudes, 
estimular el raciocinio, favorecer la formación de una conciencia crítica”. 
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A entrevista: neste tipo de programas cabem perguntas polêmicas. Dispõe de mais 

tempo (chega a durar meia hora ou mais). 

O radiojornal: é muito parecido com o jornal impresso, com distintas seções. Não usa 

só informações, mas crônicas, análises, comentários, entrevistas. É transmitido diariamente e 

no mesmo horário. Tem a duração de uma hora. No final de semana, pode oferecer um 

“suplemento” ou edição especial. 

Miscelânea ou variedades: a radiorevista: não é fácil defini-la. Inclui notas sobre 

modas, beleza, receitas de cozinha, horóscopo, curiosidades... É igual à revista de atualidades 

no impresso; se utiliza de crônicas, entrevistas, comentários... Intercala músicas (sempre 

referentes ao tema tratado). 

As mesas redondas: são as participações de dois ou mais convidados para analisar um 

problema ou uma questão determinada. Há sempre um moderador. Dentro deste formato há 

dois tipos de programa: mesa redonda propriamente dita (painel). Seu objetivo é clarear a 

questão, analisar sob vários ângulos. O debate é o programa polêmico, em busca da discussão. 

A radioreportagem: pouco usada na América Latina. É uma monografia radiofônica 

sobre um tema. Dura até meia hora. Pode ser: com base em documentos vivos e com base na 

reconstrução de fatos (relatos com montagens). 

A dramatização: pode ser unitária (a ação começa e termina em uma única emissão), 

seriada (cada capítulo apresenta uma trama independente) e novela (é a clássica novela em 

vários capítulos, com uma trama continuada). 

O autor explica a ausência dos formatos “concursos” (prêmios) e o “humor”. Ele 

afirma que estes são muito comuns na programação das rádios, mas ressalta que os mesmos 

não podem ser considerados educativos e culturais, principalmente os “concursos”. 

Kaplun inclui na classificação dos gêneros educativos, o rádio-drama e o rádio-teatro. 

O autor vê nestes espaços o uso da comédia (humor). 

De acordo com Janine Marques Passini Lucht (2009), o autor Emilio Prado, em 

Estrutura da informação radiofônica (1989), não apresenta uma classificação sistemática 

sobre os gêneros jornalísticos, mas aprofunda os formatos básicos utilizados na época (anos 

80). 

Os principais formatos são: 

Notícia: notícia estrita, notícias com citações com voz e notícia com entrevista; 

Entrevista: pode ser direta, ao vivo, ou diferida, ou seja, gravada; 

Reportagem: está dividida em simultânea, ao vivo e diferida, gravada; 

Mesa-redonda: diversos pontos de vista sobre determinado tema; 
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Debate: duas opiniões contrárias. É a forma mais viva da polêmica; 

Documentário: a polêmica está no tema, não no debate. É sempre gravado. O 

jornalista não exprime opiniões; 

Crônicas: informação dos correspondentes internacionais ou dos comentaristas 

especializados. 

Segundo Angel Faus Belau, em La radio: introducción a un medio desconocido 

(1981), a programação informativa diária está composta por uma série de espaços noticiosos 

de acordo com os gêneros utilizados em sua elaboração, que podem ser classificados em dois 

grandes grupos: fórmulas puras e fórmulas mistas. 

 As fórmulas puras são basicamente três: o flash, o boletim de hora em hora e o 

boletim de resumo. 

Flash: é o primeiro nível informativo radiofônico. É a própria notícia emitida 

imediatamente depois de ser conhecida na redação. 

Boletim de hora em hora: as características importantes são a periodicidade e a sua 

curta duração. Sua finalidade é a informação. Não há comentários, entrevistas, reportagens. 

Boletim de resumo: a informação dada não é a de última hora, mas a considerada 

mais relevante das transmitidas no dia. Surge em função da audiência. 

As fórmulas mistas são aquelas que possuem uma maior profundidade em uma ou 

várias notícias. São os serviços principais de notícias. 

 Belau classifica os gêneros informativos na rádio como: informação (a notícia); 

reportagem; crônica (no rádio, perdeu o valor informativo, convertendo-se em um híbrido 

entre a informação e a solicitação de opinião). 

O pesquisador e ex-radialista André Barbosa Filho (2003, p.89), em Gêneros 

radiofônicos: os formatos e os programas em áudio, afirma que os gêneros jornalísticos 

“estão relacionados em razão da função específica que eles possuem em fase das expectativas 

de audiência” e classifica os seus formatos em: 

 

1) nota: (informe sintético de um fato atual, nem sempre inconcluso); 2) 
notícia: (módulo básico da informação); 3) boletim: (pequeno programa 
informativo, com no máximo cinco minutos de duração, distribuído ao longo 
da programação e constituído por notas e notícias e, às vezes, por pequenas 
entrevistas e reportagens); 4) reportagem: (amplia o caráter minimalista do 
jornalismo e dá aos ouvintes a oportunidade de uma noção ampla mais 
aprofundada a respeito do fato narrado); 5) entrevista: (uma das principais 
fontes de coleta de informação, está presente direta ou indiretamente, na 
maioria das matérias jornalísticas); 6) comentário: (cria ritmo e amplia o 
cenário sonoro do receptor, devido ao uso de diferentes vozes na 
programação); 7) editorial (é o anúncio de opinião não-personalizada e 
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retrata o ponto de vista da instituição radiofônica); 8) crônica: (tem relação 
direta com a atualidade e ligação com uma circunstância favorável. Transita 
entre a fronteira entre jornalismo e literatura); 9) radiojornal: (congrega e 
produz outros formatos jornalísticos, como as notas, notícias, reportagens, 
comentários e crônicas); 10) documentário jornalístico; 11) mesas 
redondas ou debates: (espaço de discussão coletiva em que os participantes 
apresentam ideias diferenciadas entre si); 12) programa policial: (tem como 
objetivo cobrir os acontecimentos e fatos policiais, por meio de reportagens, 
entrevistas, comentários e notícias); 13) programa esportivo: (é a 
divulgação, cobertura e análise dos eventos esportivos. Veiculado nos 
formato de notícias, comentários, reportagens entrevistas, mesas-redondas); 
e 14) divulgação técnico-científica: (tem a função de divulgar e informar a 
sociedade sobre o mundo da ciência, com roteiros apropriados e linguagem 
que seja acessível à maioria da população). (LUCHT, 2009, p.36, grifos do 
autor) 

 

Os outros gêneros radiofônicos admitidos pelo autor são: 

Educativo-cultural: quase ausente no Brasil. Está dividido em: programa 

instrucional; audiobiografia; documentário educativo-cultural; programa temático. 

Entretenimento: considerado de menor importância, seu valor está crescendo entre os 

pesquisadores e profissionais. Sua programação contém: programa musical; programação 

musical; programa ficcional; programete artístico; evento artístico; programa interativo de 

entretenimento. 

Publicitário: tem como base o uso do espaço radiofônico para divulgar e vender 

produtos e serviços. É divido em: espote; jingle; testemunhal; peça de promoção. 

Propagandístico: são classificados como peça radiofônica de ação pública, programas 

eleitorais, programa religioso. 

Serviço: são notas de utilidade pública; programete de serviço; programa de serviço.  

Especial: programa infantil; programa de variedades. 

Em 2009, tendo como base a classificação de José Marques de Melo, Janine Marques 

Passini Lucht propõe uma nova classificação de gêneros radiojornalísticos85: 

 

Gênero Informativo 

Nota: informações de última hora. 

Notícia: nota ampliada. 

Reportagem: material elaborado pelo repórter, com duração de 3 a 5 minutos, com 

sonora. 

Boletim: matéria breve do repórter, sem sonora. 
                                                 
85As definições apresentadas foram extraídas do livro Gêneros Jornalísticos no Brasil, de José Marques de Melo, 
de 2010. 
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Flash: equivale ao lide da matéria, dura cerca 15 a 30 segundos. 

Manchete: é o flash lido pelo locutor. 

Entrevista: forma mais básica que os jornalistas dispõem para coletar informações. 

 

Gênero Opinativo 

Editorial: a maioria dos manuais de jornalismo refere-se ao editorial como texto não-

assinado, que representa a opinião do veículo. 

Comentário: serve para trazer ângulos obscuros não mostrados na reportagem, por 

exemplo.  

Resenha (cultural, esportiva, etc.): será a fala do crítico de cinema, discorrendo 

sobre os lançamentos da semana. Não confundir com roteiro, que é a mera indicação de 

serviço sobre as sessões, espetáculos e shows. 

Crônica: é, em geral, uma breve composição, relacionada com cenas do cotidiano. 

Testemunhal: difere daquele voltado à publicidade. É uma fala, geralmente do 

apresentador, que narra fato acontecido consigo e que pode servir de alerta para outras 

pessoas. 

Debate: é a forma mais rica de a emissora oferecer ao ouvinte diversos pontos de vista 

sobre determinado tema, geralmente polêmico. 

Painel: difere do debate por apresentar várias vozes debatendo um mesmo tema, mas 

não necessariamente contraditórias. 

Caricatura/charge eletrônica: substitui os desenhos caricatos ou não por ilustrações 

(trechos de falas dos próprios personagens), aliados a músicas cujas letras façam alguma 

referência ao tema em questão. Ainda podem contar com locuções de imitadores. 

Carta/e-mail do ouvinte/participação por telefone: a participação do ouvinte é uma 

das principais fontes de informação de que a emissora dispõe. 

Rádio-conselho: bastante popular em emissoras do interior, o rádio-conselho é um 

formato que depende de um apresentador com disposição para ouvir mas, ao mesmo tempo, 

que tenha algo para oferecer. 

 

Interpretativo 

Coberturas especiais (eleições, Copa do Mundo, etc.): equivale a dossiê do meio 

impresso. 

Perfil: mostra aspectos relevantes de determinada pessoa, normalmente reconhecida 

do grande público, implicando emissão de juízos de valor. 
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Biografia: as matérias sobre a morte de alguém são tratadas no formato necrologia. 

Mas quando a pessoa é conhecida do grande público, a notícia de sua morte vem 

acompanhada de uma biografia. 

Documentário radiofônico: tem caráter atual, usa documentos como registro, não 

precisa de um narrador, e o uso de montagens ficcionais. 

Enquete: ouvir a opinião do povo nas ruas. 

Divulgação técnico-científica: dar conhecimento ao público, de forma clara e 

objetiva, das inovações tecnológicas e científicas. 

 

Utilitário 

Indicador: bastante comum no meio impresso, são matérias que ajudam o público a 

apreciar melhor determinados bens de consumo. 

Previsão do tempo: tornou-se mais precisa e os ouvintes a procuram. 

Trânsito: informação obrigatória no rádio moderno. 

Roteiro: indicação de filmes e peças teatrais. 

Cotação: da bolsa de valores. 

Serviço/utilidade pública: são notas sobre “o que funciona no feriado”, “data limite 

para entregar o imposto de renda”, “solicitação de doadores de sangue”, etc. 

Necrologia: informa sobre a morte de uma pessoa. 

 

Diversional 

Feature radiofônico (história de interesse humano): o formato ainda é pouco 

utilizado no Brasil, embora bastante conhecido na Europa. Mescla diversos recursos sonoros 

com informações reais para estimular a fantasia do ouvinte. 

Fait divers: abrange fatos diversos que cobrem escândalos, curiosidades e bizarrices. 

História de vida: é um formato mais amplo do que uma biografia ou o perfil. 

 

Em sua obra, Gêneros radiojornalísticos: análise da Rádio Eldorado de São Paulo, 

Lucht destaca a distinção que Barbosa Filho faz entre o gênero jornalístico e o de serviço. 

Para o autor, o gênero de serviço é informativo, pois este serve “[...] de apoio às necessidades 

reais e imediatas de parte ou de toda a população ao alcance do sinal transmitido pela 

emissora de rádio” (BARBOSA FILHO, 2003, p.134-135). Enquanto Lucht (2009, p.37, 

grifos do autor), o classifica como utilitário: 
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Ora, se o gênero de serviço é calcado em informação, ele não deveria 
estar integrado ao jornalístico? Conforme André Barbosa Filho, o 
motivo para a separação em dois gêneros distintos é que o de serviço 
distingue-se do jornalístico por seu caráter de “transitividade”, que 
indica movimento, circulação trânsito e, consequentemente, provoca 
no ouvinte uma reação sinérgica, ao reagir à mensagem. A explicação 
não convence, na medida que as emissoras do tipo allnews e news – 
talks e valem, cada vez mais, das matérias ditas “de serviço”. Prova 
disso são as coberturas aéreas, para o trânsito em diversos horários, 
tão fundamental quanto a meteorologia, roteiro cultural, notas de 
utilidade pública, etc. 

 

Os professores Débora Cristina Lopez e José Henrique da Mata (2009) afirmam que o 

gênero jornalístico mais identificado no rádio é o informativo, com seus formatos nota e 

notícia. Isto ocorre devido à imediaticidade do veículo. Segundo Luiz Artur Ferrareto (2001, 

p.201), o jornalismo informativo: 

 
Retrata o fato com o mínimo de detalhes necessários à sua 
compreensão como notícia. Por se adaptar às necessidades de concisão 
do texto radiofônico, é o gênero preponderante no noticiário. Aparece, 
também, na maioria dos boletins, embora estes tendam, pela adição da 
impressão pessoal do repórter, a invadir o terreno do jornalismo 
interpretativo. 

 

Segundo Lopes e Mata, outro formato muito presente no rádio é o comentário. Os 

editoriais são raros no jornal, pois os donos das emissoras preferem não colocar suas opiniões. 

A ausência dos editoriais está diretamente ligada à questão da audiência. Típicos no rádio são 

os radiojornais e o programa esportivo, principalmente o futebol. 

Realizadas tais descrições dos gêneros jornalísticos e seus formatos no impresso e 

também no rádio, podemos apresentar a história da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM e 

sua programação, por meio da Milícia da Imaculada no Brasil. 
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CAPÍTULO III 

 

MILÍCIA DA IMACULADA NO BRASIL 
 

 

O Evangelho em primeiro lugar (Rádio Imaculada Conceição) 
 

 

1. No princípio eram as antenas 
 
 

Frei Sebastião Benito Quaglio, do alto da Rua Itamarati, em Santo André – SP, ao 

contemplar a proliferação de casas na região metropolitana, se perguntava: “’Meu Deus. 

Milhares de luzes. Como evangelizar todo mundo? Como vamos entrar?’. E como um 

relâmpago vem a resposta: ‘Pelas antenas.’” (CRESPAN, 2008, p.12) 

O religioso franciscano chegara ao Brasil no dia 29 de novembro de 1966, munido 

apenas de uma imagem de Nossa Senhora e do desejo de anunciar o reino de Deus por meio 

de Maria, a mãe de Jesus. Como em Padre Maximiliano Kolbe, Frei Sebastião desejava 

“conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio da Imaculada”. Mas, logo perceberá que a sua 

missão não será tão fácil assim: 

 

Havia quase um obscurecimento da devoção mariana: as estátuas, as 
imagens eram tiradas dos altares. Até mesmo o terço era considerado 
uma oração dos fracos. A vida religiosa começava a enfrentar 
obstáculos que a secularização começava a produzir. (CRESPAN, 
2008, p.12) 

 
 
 Ao perceber que sua comunidade religiosa não queria saber de Maximiliano Kolbe e 

os meios de comunicação social, Frei Sebastião lê para os seus confrades o número 77 dos 

Estatutos Gerais da Ordem dos Frades Menores Conventuais de São Francisco de Assis, que 

prevê: 

 

Fiéis à herança de Maximiliano Maria Kolbe, os nossos freis se 
esforcem em cooperar em todas as ocasiões com a Direção geral e 
nacional da Milícia da Imaculada (M.I.), para o desenvolvimento e o 
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apostolado da mesma Milícia, em conformidade aos estatutos 
aprovados da Santa Sé.86 (PASTORELLI, 2008, p.34, tradução nossa) 

 

Mediante a leitura do documento, os membros da comunidade religiosa autorizam Frei 

Sebastião a trabalhar com a Milícia da Imaculada e o elegem como diretor responsável do 

movimento. “Foi feita uma eleição, naturalmente ganhei todos os votos. Ninguém queria. Não 

havia nenhuma adesão e nenhum recurso. Somente o título” (CRESPAN, 2008, p.12), lembra 

o franciscano. 

 Desta forma, com a participação de leigos da Paróquia Santíssima Virgem, em São 

Bernardo do Campo – SP, no dia 14 de novembro de 1987, acontece o primeiro encontro 

oficial do movimento, na Cidade dos Meninos, em Santo André – SP. E assim, como um dia 

sonhara Maximiliano Kolbe: “[...] gostaria de ser reduzido a pó para a Virgem Imaculada e 

que o vento soprasse esse pó pelo mundo todo” (TREECE, 1988, p.259), suas cinzas chegam 

ao Brasil. 

 Fiéis às indicações de Maximiliano Kolbe, os primeiros leigos da M.I. começam a usar 

a medalha milagrosa como distintivo de pertença ao movimento, se consagram a Nossa 

Senhora e rezam diariamente a oração: “Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que 

recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da 

santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados.” 

 Desde 16 de outubro de 1997, a Milícia da Imaculada é reconhecida pela Igreja 

Católica, por meio de João Paulo II, como uma Associação Pública de Fiéis, Universal e 

Internacional, de Direito Pontifício. Mas, bem antes desta aprovação, Frei Sebastião já havia 

intuído esta característica laical do movimento:  

 

Percebi uma coisa que desconhecia: o potencial dos leigos. O leigo 
quando tem fé, ele é generosíssimo e, além disso, um especialista. 
Também o Concílio Vaticano II reconheceu o protagonismo dos 
leigos na Igreja, não era mais um coroinha. Vi que os leigos tinham 
força e capacidade. Em termos de técnicas, não podemos competir 
com eles. Nós [padres, religiosos, leigos consagrados] temos a 
bagagem carismática, doutrinal. Mas, não temos a capacidade deles, 
isto é, a paixão dos leigos. (QUAGLIO, 2008, informação verbal) 

 

 Uma semana depois do primeiro encontro, acontece a segunda reunião, esta na casa 

paroquial Santíssima Virgem, onde são decididas as quatro áreas de atuação do movimento e 
                                                 
86 Texto original: “Fedeli all’eredità di S. MassimilianoKolbe, i nostri frati si sforzino di cooperare in ogni 
occasione con la Direzione generale e nazionale della Milizia dell’Immacolata (M.I.), per lo sviluppo e 
l’apostolato della stessa Milizia, in conformità agli statuti approvati dalla Santa Sede.” 
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seus responsáveis. Na rádio: Ademir Mamede Veschi e Manoel Bispo dos Santos; na revista: 

Vagner Bonato e Ivan Carotta; na construção: Romeu Hugo Martinelli, Fernando Ramos da 

Silva e Célio Eustáquio Camargo; na promoção: Nair Battistin Martinelli, Maria Izabel dos 

Santos, Márcia Simionato Bonato, Maria de Fátima Mendes Camargo, Nereide Ieda da Silva, 

Erika Maria Kramer Carotta, Erli A.Veschi; na coordenação geral: Ivan Carotta. 

No dia primeiro de março de 1988, a Milícia da Imaculada encontrará a chance de 

colocar em prática o sonho de difundir a boa-nova do reino por meio das ondas do rádio. São 

apenas cinco minutos, no horário das 5h25 às 5h30, na antiga Rádio Clube de Santo André, 

hoje Rádio Trianon. Nascia assim o programa Consagração a Nossa Senhora, que consistia 

basicamente em “[...] uma oração, um pensamento e a participação de um líder eclesiástico 

local.” (CRESPAN, 2008, p.19) 

 Após dois meses do programa de cinco minutos, no dia 2 de maio, a M.I. começa a 

transmitir também o programa Rezemos o Santo Terço, todas as segundas-feiras, das 3h às 

3h55. Este continha duas partes: a primeira com reflexões diversas e a segunda com a oração 

do santo rosário. Era gravado aos sábados, sempre na Rádio Clube de Santo André. 

 Mas, sem dinheiro para pagar os serviços técnicos da emissora, os leigos decidem 

gravar o programa Rezemos o Santo Terço no quarto de um dos filhos de Adalton Candido, 

membro do movimento. 

 

A reunião se dá à noite, uma vez por semana. Após encostar as camas 
no canto, esticar os panos e as cobertas pelo quarto para que o som 
não reverberasse, abrir bem as portas do guarda-roupa, posicionar os 
dois aparelhos de som com toca-discos e o gravador portátil, a equipe 
e os locutores, geralmente dois casais, iniciavam a gravação. “O 
locutor, de frente para o guarda-roupa com as portas abertas, falava. 
Um toca-disco na esquerda e outro na direita. Uma música que 
termina e outra que começa. O som não podia ser muito baixo. Era 
realmente maravilhoso”, descreve Ademir87. Ou melhor, artesanal. 
(CRESPAN, 2008, p.19) 

  

 Neste mesmo período, a M.I. recebe dos franciscanos um prédio abandonado, a antiga 

coelheira, que ficava ao lado da casa “convento” de Frei Sebastião. Com este edifício, que 

havia necessidade de ser totalmente reconstruído, e materiais doados, os leigos começam a 

construção do primeiro estúdio da associação, e por meio deste, o movimento começa a 

expandir-se: 

                                                 
87Ademir Mamede Veschi, na época, era funcionário público da Secretaria de Educação do Município de São 
Bernardo do Campo – SP. Atualmente, é o diretor artístico da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM. 
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Com o estúdio, além de produzir os programas “Consagração a Nossa 
Senhora” e “Rezemos o Santo Terço”, a Milícia realiza também os 
programas “Cinco Minutos com Maria”, que vai ao ar no dia 26 de 
junho de 1988, e a santa missa para os enfermos, encarcerados e 
idosos, a partir de 4 de março de 1990, diretamente da Paróquia 
Santíssima Virgem. Ambos transmitidos pela Rádio Emissora ABC, 
em Santo André – SP. Sem contar que o programa “Rezemos o Santo 
Terço”, veiculado inicialmente pela Rádio Clube de Santo André, é 
implantado também na Rádio Emissora ABC – hoje Rádio ABC –, 
diariamente, das 0h30 às 1h30 e das 3h às 4h, no dia primeiro de 
setembro de 1989, em Santo André – SP. (CRESPAN, 2008, p.19) 

  

 Atualmente, o programa Consagração a Nossa Senhora está presente em mais de 300 

emissoras espalhadas pelo Brasil, atingindo também outros países e continentes, tais como: 

Argentina, Bolívia, Uruguai, Itália, Chile, Equador, Guatemala, México, Colômbia, Peru, 

Paraguai, Venezuela, El Salvador, Porto Rico, Nicarágua, Panamá, Honduras, Estados 

Unidos, Luxemburgo, Bélgica e África. Ao todo são mais de 600 emissoras no Brasil e no 

mundo. 

 No dia 5 de março de 1995, por meio das ondas médias, curtas e ondas tropicais, a 

programação da Milícia da Imaculada é transmitida para todo o Brasil. Os leigos do 

movimento – “vendedores, donas de casa, aposentados, metalúrgicos, comerciantes, 

professores, entre outros, pessoas que desconheciam a linguagem e técnicas de rádio” 

(CRESPAN, 2008, p.23) – assumem o compromisso de manter diariamente uma programação 

das 24h às 5h. 

A proposta da produção dos programas da madrugada veio da Rádio Aparecida88, pois 

esta, na época, possuía somente uma programação diurna. Ainda sem rádio própria, a Milícia 

da Imaculada começa a ter os seus primeiros locutores: Neide Lira, Wilson Cotrin, Roberto 

Müller. Surgem os primeiros plantonistas: Lázara de Melo, mais conhecida como Nina, 

Sérgio Freitas e Geni Xavier Silva. 

 Os plantonistas são leigos voluntários que passavam a madrugada atendendo as 

ligações telefônicas. Para ser um voluntário é necessário ter participado do retiro promovido 

pela associação89 e ter realizado o ato de consagração a Nossa Senhora. Ainda hoje, o 

movimento conta com a participação de leigos para o atendimento telefônico, não somente na 

madrugada, mas durante toda a sua programação. 

                                                 
88 A Rádio Aparecida é uma das mais antigas emissoras católicas brasileiras, sua primeira transmissão aconteceu 
no dia 8 de setembro de 1951. 
89 O retiro da Milícia da Imaculada consiste em dois dias de palestras com temas sobre a espiritualidade do 
movimento, com enfoque teologal e também pastoral. Até 2008 foram consagradas 2.541 pessoas. 
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No dia 11 de maio de 1995, com o apoio das dioceses de Santo Amaro e de Santo 

André, ambas em São Paulo, e a participação de leigos da região, a Associação Milícia da 

Imaculada adquire a sua primeira emissora, a Rádio Mauá, localizada na cidade de Mauá – 

SP. A partir de outubro de 1998, a emissora passará a ser chamada e conhecida como Rádio 

Imaculada Conceição. 

Além de assumir 24 horas de uma programação cotidiana, a Rádio Imaculada 

Conceição 1490 AM é geradora da Rede Milícia Sat que, diariamente, produz o programa A 

Igreja no Rádio, que vai ao ar das 20h às 5h, para todo o país. Com apenas 1.000 watts de 

potência e sem veiculação de comerciais, a emissora é mantida através de doações 

espontâneas de seus ouvintes e colaboradores. 

Segundo o Departamento de Marketing da Milícia da Imaculada, por meio de uma 

pesquisa realizada em 2004, constatou-se que os ouvintes da Rádio Imaculada Conceição são 

pessoas de ambos os sexos: masculino e feminino, de todas as raças e culturas e de todas as 

faixas etárias, mas com predominância na faixa etária acima de 49 anos. Sem distinção de 

classes, mas com predominância nas classes C e D, profissionais de todas as áreas, com 

predominância nas funções: do lar, professores e aposentados. E que 79% dos ouvintes são 

mulheres. 

Neste mesmo ano, a Rádio Imaculada Conceição aparecerá em quinto lugar no jornal 

Agora São Paulo, e receberá da UNDA Brasil – União de Radiodifusão Católica –, uma 

associação de profissionais e de emissoras de rádio e televisão de orientação católica ligada ao 

Conselho Pontifício para os Meios de Comunicação, com o apoio da CNBB – Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil –, o reconhecimento de melhor programa jornalístico. 

O jornal Milícia Sat, produzido pela emissora católica (em dois horários: 12h30 às 13h 

e 18h às 19h), ganhará o prêmio Microfone de Prata também nos anos de 2006 e 2009. O 

prêmio visa prestigiar e estimular a produção de programas evangelizadores e contempla três 

categorias: programa jornalístico (conteúdo de notícias e reportagens de cotidiano ou da 

Igreja), programa religioso (conteúdo religioso, reflexivo, filosófico e educativo) e programa 

entretenimento (conteúdo variado, clube de ouvintes, rádio-revista, musicais, etc.). É também 

aberto a programas de produção independente e para emissoras comunitárias. 

Em dezembro de 2007, a emissora obterá o nono lugar na pesquisa do IBOBE, 

perdendo somente para emissoras com 50.000 a 200.000 watts de potência. Além da Rádio 

Imaculada Conceição 1490 AM, a Milícia da Imaculada produz a programação de mais sete 

emissoras, que no decorrer dos anos foram adquiridas pelo movimento: 
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- Rádio Imaculada Conceição 1430 AM em São Roque – SP (desde 2003); 

- Rádio Imaculada Conceição 107,1 FM em Atibaia – SP (desde 2001); 

- Rádio Imaculada Conceição 890 AM em Bilac – SP (desde 2006); 

- Rádio Imaculada Conceição 4865 OT SW62 metros em Londrina – PR (desde 2001); 

- Rádio Imaculada Conceição 1320 AM em Maceió – AL (desde 2001); 

- Rádio Imaculada Conceição 1060 AM em Dourados – MS (desde 2005); 

- Rádio Imaculada Conceição 580 AM e 4755 OT em Campo Grande – MS (desde 

2005). 

 

A associação possui também a TV Imaculada Conceição canal 15 UHF em Campo 

Grande – MS (desde 2001), a revista O Mílite (desde 1985) e o site 

www.miliciadaimaculada.org.br (desde 1999). Mensalmente a rádio recebe aproximadamente 

3.000 cartas de todo o Brasil, e cerca de 200 e-mails por dia. 

Os conteúdos das cartas são vários: pedidos de oração, testemunhos de vida, de graças 

alcançadas, comprovantes de pagamentos efetuados, desabafos, perguntas específicas sobre 

dúvidas de fé e doutrinas da Igreja. Segundo Pastorelli (2008), em novembro de 2008, a M.I. 

recebeu 2.428 cartas, das quais 1.880 eram de pedidos de orações, 1.406 expressavam o 

desejo de se tornarem novos colaboradores e 216 eram comprovantes de pagamento. 

No dia 14 de outubro de 2008, o Ministério das Comunicações aprovou o aumento de 

potência da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM de 5.000 watts de potência para 25.000, 

mas até a atual data ainda não foi efetuado a mudança. O aumento de potência está previsto 

para os primeiros meses de 2012. 

 Desde 2005, a Milícia da Imaculada está localizada no Riacho Grande, São Bernardo 

do Campo – SP, e as antenas da emissora ainda se encontram na Cidade dos Meninos, em 

Santo André – SP, próximas à antiga coelheira. 

 

 

2. Programação da Rádio Imaculada Conceição 
 

Com o slogan “O Evangelho em primeiro lugar”, a Rádio Imaculada Conceição 1490 

AM transmite sua programação 24 horas, sem comerciais. Mantida por seus colaboradores e 

ouvintes, é geradora da Rede Milícia Sat, com o programa A Igreja no Rádio, que conta com 

cerca de 78 emissoras, e está presente em 17 Estados. A emissora possui 6 locutores, 10 
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operadores e recebe a colaboração de 170 plantonistas, que se revezam no atendimento 

telefônico e na acolhida dos ouvintes, na sede do movimento. 

De fato, o rádio, como afirma Ademir Veschi, diretor artístico da emissora, sempre foi 

o instrumento principal que a Milícia da Imaculada encontrou para manter vivo o pensamento 

comunicacional de Maximiliano Kolbe, isto é, transmitir a mensagem cristã: 

 

O rádio, dentro da situação sócio-cultural do povo brasileiro, é a mídia 
que realmente vai atingir o povo. [...] Uma revista está em um nível 
mais intelectual, superior àquele do povo. [...] O sonho de 
Maximiliano Kolbe era atingir as massas e o rádio era o veículo 
adequado. Tenho certeza de que Nossa Senhora quis começar daí. 
(2008, informação verbal) 

 

Segundo as estatísticas do IBOPE, do mês de outubro de 2011, a Rádio Imaculada 

Conceição manteve a posição de nono lugar. Atingindo toda a Grande São Paulo; os índices 

de maior audiência foram os horários das 9h, com o programa Momento de Fé com Padre 

Marcelo Rossi, e o das 15h, com o programa Santo Rosário. A quantidade de ouvintes da 

emissora nos dois horários é 20.370 por minuto. 

A programação é basicamente feita com formação, entretenimento e informação, ou 

seja, com conteúdos cristãos, músicas e jornalismo. O Evangelho “[...] é o fio condutor de 

todos os programas e isto faz com que a R.I.C.90 tenha sempre as mesmas características e o 

mesmo rosto religioso.” (CATERINA, 2008, p.85). 

Podemos dividir a programação da rádio em duas partes: uma semanal (de segunda-

feira a sexta-feira) e a outra, de final de semana (sábado e domingo). É importante ressaltar 

também que a emissora, nos dias de algumas festas, tais como Natal, Páscoa, Imaculada 

Conceição, mantém uma programação especial. Isto também acontece nos dias em que a rádio 

festeja a data de fundação da M.I., em São Paulo, e de seu fundador, São Maximiliano Kolbe. 

Da Rádio Imaculada Conceição, iremos especificar somente a programação das 5h às 

20h, pois das 20h às 5h pertence àquela que é definida como Rede Milícia Sat, e que não é o 

específico deste trabalho. Neste capítulo, apresentaremos a grade de cada programa, 

evidenciando principalmente seus objetivos, características e conteúdos, com o intuito de 

distinguir o específico de cada um. Ressaltamos que das 19h às 20h, a emissora retransmite o 

programa obrigatório Voz do Brasil, produzido pela Radiobrás: 

 

                                                 
90 Sigla da Rádio Imaculada Conceição. 
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RECADO DE VIDA (5h às 6h) 

 
 
Produção Diocese de Santo Amaro. 
Apresentação Padre Chico Silveira (Padre Chicão). 
Dias de programação Segunda a sexta-feira. 
Data de início do Programa Desde 1995. 
Objetivo do Programa Levar uma mensagem de fé ao ouvinte 

para que ele comece seu dia com Deus. 
Características Registrado pela diocese de Santo Amaro. 

Ao vivo (por telefone). 
Conteúdo Mensagens; orações; reflexões do 

evangelho do dia; consagração a Nossa 
Senhora Aparecida; música e leitura das 
cartas enviadas pelos ouvintes. 

Histórico O programa acontece praticamente desde 
o início da rádio. Surgiu a partir de um 
acordo com a diocese de Santo Amaro. 

 
 

COM A MÃE DOS AFLITOS (6h às 6h30) 
 
 
Produção Equipe RIC (Rádio Imaculada Conceição) 

/ Diocese de Santo Amaro. 
Apresentação Dom Fernando Figueiredo e Padre 

Anderson. 
Dias de programação Segunda a sexta-feira. 
Data de início do Programa 7 de abril de 2010. 
Objetivo do Programa Levar um pouco da devoção a Nossa 

Senhora dos Aflitos para os nossos 
ouvintes. 

Características Ao vivo (por telefone). Roteiro (grade) 
elaborado pela equipe de Produção da 
RIC. 

Conteúdo Programa de oração, interativo com o 
ouvinte que liga, escreve ou manda e-mail 
pedindo a intercessão de Nossa Senhora 
dos Aflitos. 

Histórico Programa novo, sugerido pelo próprio 
Dom Fernando Figueiredo. 
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SANTA MISSA (6h30 às 7h) 
 
 
Produção Equipe RIC. 
Apresentação Sacerdotes participantes da RIC. 
Dias de programação Segunda a sexta-feira. 
Data de início do Programa Desde Maio de 1995. 
Objetivo do Programa Proporcionar, principalmente aos ouvintes 

que não podem se locomover até a sua 
paróquia, a oportunidade de acompanhar a 
celebração eucarística. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Liturgia própria do dia; intenções dos 

ouvintes, participação dos fiéis também 
dentro do estúdio. 

Histórico No início a missa era celebrada sempre 
pelo Frei Sebastião. Com o passar do 
tempo, outros sacerdotes passaram 
integrar a semana, formando um ciclo de 
revezamento que permanece até hoje. 
Quando não há missa, a orientação é rezar 
o rosário. Este momento é acompanhado 
de terça a sexta-feira pela equipe de 
produção. Não há mais missa às 6h30, na 
segunda-feira, pois esta é transmitida às 
8h direto do Santuário da Imaculada 
Conceição e de São Maximiliano Kolbe, 
na Sede da M.I., em São Bernardo do 
Campo – SP. 
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JORNAL BRASIL HOJE (7h às 7h30) 
 

Produção Rádio Aparecida. 
Apresentação Rádio Aparecida. 
Dias de programação Segunda a sexta-feira. 
Data de início do Programa Desde 1995. 
Objetivo do Programa Focado nas informações civis de âmbito 

nacional e internacional, também sobre os 
assuntos da Igreja. 

Características Ao vivo, retransmissão da Rádio Difusora 
de Goiânia. 

Conteúdo Composto por quatro blocos de cerca de 
cinco minutos; intervalos RIC: 
publicidade e identificação próprias; 
notícias civis; notícias da Igreja no Brasil 
e no mundo; comentários: Padre César 
Moreira. 

Histórico O Jornal de Aparecida mantém suas 
características desde que passou a ser 
veiculado pela Rádio Imaculada 
Conceição. 

 
 

EVANGELHO DO DIA / OFÍCIO DAS LAUDES (7h30 às 8h) 
 
 
Produção Frei Luiz Favaron (Evangelho) / Equipe 

RIC (Laudes). 
Apresentação Frei Luiz Favaron (Evangelho) / 

Missionários e Leigos (Laudes). 
Dias de programação Segunda a sexta-feira. 
Data de início do Programa Evangelho do dia: Desde o início da rádio.

Ofício das laudes: Desde 2005. 
Objetivo do Programa Evangelho do dia: Ajudar o ouvinte a 

refletir melhor sobre o Evangelho do dia. 
Oficio das laudes: Convidar os ouvintes a 
estar em união com a Igreja através da 
oração litúrgica. 

Características Gravado  
Conteúdo Evangelho do dia: Material preparado 

pelo próprio Frei Luiz com no máximo 
oito minutos de duração. 
Ofício das laudes: Oração da Igreja / 
reflexões bíblicas. 

Histórico Evangelho do dia: Antigamente era 
veiculado entre 10h e 11h, depois passou a 
ser às 10h e atualmente está entrando às 
07h30. 
Ofício das laudes: Mantém suas 
características originais. 
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FAMÍLIA CONSAGRADA (8h às 9h) 
 

 
Produção Equipe RIC / Marketing. 
Apresentação Nathalia Silva. 
Dias de programação Segunda a sexta-feira. 
Data de início do Programa 5 de maio de 2009. 
Objetivo do Programa Tendo como base a Exortação Apostólica 

Marialis cultus (Papa Paulo VI), o 
programa busca levar para a vida do 
ouvinte uma autêntica experiência de 
Deus, sob o exemplo de Nossa Senhora, 
no carisma e na espiritualidade de São 
Maximiliano Kolbe. 
Desenvolver de forma dinâmica e atual, as 
características apresentadas: Virgem que 
sabe ouvir, Mãe oferente e dada à oração.  

Características Ao vivo. 
Conteúdo Em cada bloco o ouvinte interage com 

estas características e descobre, a cada 
manhã, que não existe melhor forma de 
imitar Maria do que participar da Milícia 
da Imaculada como mílite. Mensagem 
inicial com Padre Clemilson Teodoro, de 
acordo com o tema do dia. Oração final. 
Consagração das Famílias. Bênção com 
Padre Clemilson Teodoro. 

Histórico No início, nesse horário acontecia o 
Programa de Bem com a Vida que foi 
apresentado pelos Padres Edvaldo Pereira, 
Abério Christie e Frei Rinaldo; a partir de 
5 de maio de 2009 passou a ser Família 
Consagrada com o objetivo de levar um 
pouco mais do carisma da M.I.: Mariano e 
Kolbiano. 
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MOMENTO DE FÉ – INTERVALOS (9h às 10h) 
 

 
Produção Momentos de Fé: Rádio Globo. 

Intervalos: Equipe de Marketing. 
Apresentação Momentos de Fé: Padre Marcelo Rossi. 

Intervalos: Daiane Ramos. 
Dias de programação Segunda a sábado. 
Data de início do Programa Momentos de Fé: Desde 2004. 

Intervalos: Desde 2006. 
Objetivo do Programa Em geral oferecer ao ouvinte um 

momento de agradecimento e louvor a 
Deus com o Padre Marcelo Rossi. 
A cada intervalo da Rádio Globo, o 
locutor da RIC entra para, a partir da 
mensagem oferecida pelo Padre Marcelo, 
falar um pouco mais sobre a Milícia da 
Imaculada e também angariar novos 
colaboradores. 

Características Ao vivo; retransmissão pela Rádio Globo. 
Conteúdo Momento de Fé: Programa de cunho 

religioso produzido pela Rádio Globo, 
apresentado pelo Padre Marcelo Rossi.  
Intervalos: Reflexão sobre o Evangelho do 
dia; divulgação da Milícia da Imaculada e 
dos produtos da associação; apelo para 
novos colaboradores e/ou Campanhas 
específicas da M.I. 

Histórico No início do programa, os intervalos da 
Rádio Globo eram preenchidos com 
publicidades da RIC e músicas do Padre 
Marcelo Rossi. Levando em consideração 
a grande audiência deste horário, surgiu a 
ideia de aproveitar o momento para falar 
um pouco mais sobre a M.I., São 
Maximiliano, os produtos, bem como, 
alcançar novos colaboradores. No começo 
não era transmitido aos sábados. 
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BOM DIA AMIGOS (10h às 11h) 
 
 
Produção Equipe da RIC. 
Apresentação Vera Levischi. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 1999. 
Objetivo do Programa Alegrar as manhãs dos ouvintes com 

música, mensagens de otimismo e 
espiritualidade. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Músicas pedidas pelos ouvintes no ar 

(pediu/ouviu); participação do Padre José 
Alem com mensagem específica; 
divulgação da M.I. e apelos. 

Histórico Teve início com apresentação de dois 
locutores (Vera e Denis). 

 
 

EM FAMÍLIA (11h às 12h) 
 
 
Produção Equipe da RIC. 
Apresentação Vera Levischi. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 2002. 
Objetivo do Programa Informação e formação espiritual, moral e 

psicológica à família. 
Características Ao vivo. 
Conteúdo Entrevistas; músicas de acordo com o 

tema, participação dos ouvintes. 
A cada dia da semana é tratado um tema 
diferente com a participação de um 
especialista: 
Segunda: Espiritualidade e oração; 
Terça: Psicologia e saúde; 
Quarta: Espiritualidade; 
Quinta: Previdência social; 
Sexta: Atualidade e catequese. 

Histórico O programa iniciou com duas horas de 
duração; quando o programa do Padre 
Marcelo passou a ser veiculado na RIC, 
diminui para uma hora e passou a ser 
transmitido entre 11h e 12h. O programa 
possui a mesma estrutura com que foi 
concebido, com alterações no quadro de 
convidados da semana. 
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ANGELUS/ CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA/ TERÇO DA MISERICÓRDIA 
(12h às 12h30) 

 
 
Produção Equipe da RIC. 
Apresentação Locutor do horário e voluntário. 
Dias de programação Segunda a sábado. 
Data de início do Programa Após 2000. 
Objetivo do Programa Oração. 
Características Gravado (Angelus e Consagração a Nossa 

Senhora). Ao vivo (Terço da 
Misericórdia). 

Conteúdo Incentivar o ouvinte a consagrar-se 
diariamente a Nossa Senhora e a rezar a 
oração do Terço da Misericórdia. 

Histórico A oração do Angelus ou Regina coeli 
acontece diariamente e mantém o mesmo 
perfil desde quando foi iniciada, marcando 
o horário do meio-dia. A Consagração a 
Nossa Senhora foi um dos primeiros 
programas a serem instituídos na rádio, 
tendo como característica primordial ser 
rezada pelo Frei Sebastião – diretor da 
Milícia da Imaculada. É marcado também 
por ser precedido por uma breve reflexão 
sobre determinado assunto relacionado a 
Nossa Senhora. O Terço da Misericórdia 
tem a participação dos ouvintes rezando 
junto e colocando suas intenções. Vai ao 
ar de segunda a sábado. 
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JORNAL MILÍCIA SAT – PIMEIRA EDIÇÃO (12h30 às 13h) 
 
 
Produção Equipe de jornalismo da RIC. 
Apresentação Imaculada Del Padre. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 2000. 
Objetivo do Programa Informar o ouvinte sobre as principais 

notícias do dia, dentro de um contexto 
cristão e de acordo com os ensinamentos 
da Igreja. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Notícias do Vaticano; editorial; blocos 

curtos com notícias civis, notícias da 
Igreja, utilidade pública; inserções de 
gravações da Rádio Vaticano e palavras 
do Papa; entrevista com um bispo sobre 
algum assunto do tempo litúrgico ou 
relacionado a algum tema do momento. 

Histórico A princípio, a Rádio Imaculada Conceição 
contava apenas com os jornais produzidos 
pela Rádio de Aparecida e Goiânia, pela 
manhã. Nasce depois a necessidade de um 
jornal produzido pela Milícia da 
Imaculada com intuito de informar, mas 
no perfil da própria realidade, oferecendo 
também um enfoque de acordo com os 
preceitos evangélicos. 
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DEUS CONOSCO (13h às 14h) 
 
 
Produção Jorge Lorente. 
Apresentação Jorge Lorente. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 2002. 
Objetivo do Programa Colaborar na formação catequética e 

espiritual do ouvinte ressaltando os 
valores do Evangelho. 

Características Ao vivo com três intervalos 
Conteúdo Entrevistas; participação de sacerdotes, 

missionárias, missionários, leigos 
consagrados e também de ouvintes. 
Cada dia da semana apresenta um tema 
diferente: 
Segunda: Estudo de documentos da Igreja; 
Terça: Participação dos ouvintes; 
Quarta: Estudo da Sagrada Escritura; 
Quinta: Reflexão sobre a liturgia 
dominical; 
Sexta: Adoração ao Santíssimo 
Sacramento. (A adoração consiste em um 
momento para que os ouvintes 
reverenciem Cristo na eucaristia e também 
numa conversa com Jesus apresentando a 
Ele seus problemas, suas dificuldades, 
alegrias e agradecimentos. Conduzida por 
um locutor e o sacerdote que conversa 
com os ouvintes ao vivo.) 

Histórico O programa começou com o objetivo 
acima mencionado e mantém suas 
características desde quando iniciou, com 
alteração apenas no quadro de 
entrevistados semanais. 
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ENCONTRO COM MARIA (14 às 15h) 
 
Produção Equipe RIC. 
Apresentação Matilde Luvisotto. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 1997. 
Objetivo do Programa Propagar e manifestar a devoção a Maria 

Santíssima através de testemunhos e 
estudos de documentos da Igreja. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Entrevistas; divulgação de festas; 

consagração a Nossa Senhora; oração 
mariana; músicas marianas relacionadas 
ao tema; leitura das intenções para o 
rosário das 15h. 

Histórico A princípio, o programa tinha o objetivo 
de falar sobre a devoção a Nossa Senhora, 
contando com a participação diária dos 
ouvintes com seus testemunhos. Depois 
foram incorporadas participações diversas 
e fixas de convidados para falar sobre 
vários temas. Começou a ser apresentado 
pelo locutor Wilson Cotrin. 

 
 

SANTO ROSÁRIO (15h às 16h) 
 
Produção Equipe RIC. 
Apresentação Locutor e plantonista / voluntário. 
Dias de programação Segunda a domingo. 
Data de início do Programa Desde 1995. 
Objetivo do Programa Propagar e tornar a oração do rosário uma 

prática diária, atendendo aos apelos de 
Nossa Senhora. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Reflexões específicas para cada dia e cada 

mistério; em ocasiões especiais, o rosário 
tem algumas alterações, como 
participação de sacerdotes, bispos e textos 
específicos. 

Histórico A oração do rosário sempre esteve 
presente na programação da Rádio 
Imaculada Conceição e antes da alteração 
dos mistérios chamava-se “O Santo Terço 
em seu lar”. Este fato não alterou o 
esquema deste programa, a mudança 
afetou os mistérios que foram 
remanejados segundo a orientação da 
Igreja. Ademais, o programa mantém suas 
características. 
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EM SINTONIA COM DEUS (16h às 18h) 
 
 

Produção Equipe RIC. 
Apresentação Alex Ricardo. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 2006. 
Objetivo do Programa Oferecer ao ouvinte um momento de 

oração conciliado com música, 
informação e mensagens. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Músicas diversas; mensagens sobre as 

músicas; participações de ouvintes; 
bênção de sacerdotes diversos no final do 
programa; participações de convidados 
especiais (cantores e bandas). 

Histórico O programa Em Sintonia com Deus foi 
inserido para preencher o horário do 
programa Diálogo com Deus, apresentado 
pelo Padre Sílvio Andrei, até 2006. Surgiu 
com o objetivo de seguir a mesma linha 
do programa anterior e proporcionar ao 
ouvinte momentos de oração no final do 
dia. Com reflexões, participações de 
ouvintes (colocando suas intenções) e no 
final uma bênção. Era apresentado por 
Antonio Celso e veiculado de segunda a 
sexta-feira das 17h às 18h. 
Até outubro de 2007, existia o programa A 
Igreja em Ação, que tinha como objetivo 
ser uma revista de informação e formação 
sobre diversos assuntos. Com a saída 
deste programa, a solução encontrada foi 
antecipar o Programa Em Sintonia com 
Deus e estender sua duração para duas 
horas. Este programa sofreu modificações: 
desde março de 2010 é apresentado por 
Alex Ricardo com a participação do 
Fernando Ramos (de segunda à quinta) e 
do Padre Abério Christe (de sexta-feira). 
Os convidados interagem com os 
ouvintes, ouvem, rezam e dão mensagens 
de esperanças à luz da palavra de Deus. 
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JORNAL MILÍCIA SAT – SEGUNDA EDIÇÃO (18h às 19h) 
 
 
Produção Equipe de jornalismo da RIC. 
Apresentação Imaculada Del Padre e Alex Ricardo. 
Dias de programação Segunda a sexta. 
Data de início do Programa Desde 2000. 
Objetivo do Programa Informar o ouvinte sobre as principais 

notícias do dia, dentro de um contexto 
cristão e de acordo com os ensinamentos 
da Igreja. 

Características Ao vivo. 
Conteúdo Notícias do Vaticano; editorial; blocos 

curtos com notícias civis, notícias da 
Igreja, utilidade pública; inserções de 
gravações da Rádio Vaticano e palavras 
do Papa; entrevista com um bispo sobre 
algum assunto do tempo litúrgico ou 
relacionado a algum tema do momento; 
reportagens especiais, produção de séries. 

Histórico Este jornal segue a mesma linha do jornal 
Milícia Sat Primeira Edição. Nasce da 
necessidade de um jornal produzido pela 
Milícia da Imaculada com intuito de 
informar, mas no perfil da própria 
realidade, oferecendo também um enfoque 
de acordo com os preceitos evangélicos. 

 

 

O que diferencia a programação semanal daquela de sábado e domingo é o seu 

enfoque mais “ligeiro”, isto é, com muito mais música, diversão e participação do ouvinte. Os 

programas mantidos são basicamente os religiosos e devocionais: Recado de Vida (5h às 6h), 

Com a Mãe dos Aflitos (6h às 6h30), Santa Missa (6h30 às 7h), Evangelho do dia (7h às 

7h30), Ofício das Laudes (7h30 às 8h), Momento de Fé (9h às 10h), Angelus, Consagração a 

Nossa Senhora, Terço da Misericórdia (12 às 12h30), Santo Rosário (rezado pelas crianças – 

15h às 16h). 

Por exemplo, no lugar do jornal Brasil Hoje (7h às 7h30) produzido pela Rádio 

Aparecida vai ao ar o programa gravado Ofício das Laudes. O de Bem com a Vida (8h às 9h) 

é substituído pelo Você no Coração da Mãe, que tem como objetivo dar ao ouvinte, logo no 

início da manhã, um momento de oração com Nossa Senhora. 

As manhãs ainda contam com os programas Estação Família (2006), das 10h às 11h, 

com o intuito de criar um diálogo com as famílias por meio de temas atuais à luz dos 
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ensinamentos da Igreja, e A Hora e Vez da Criança (1996), das 11h às 12h, um programa 

infantil, com orações, mensagens, brincadeiras e músicas para crianças que evangelizam. 

Após o meio-dia, segue o Ponto de Encontro (2008), das 12h30 às 13h, programa 

gravado e produzido pela RIC, que deseja levar ao ouvinte informações do calendário 

religioso e secular, dar dicas de eventos católicos, atualidades e música. 

Logo em seguida, entra o programa Eu Vim para que Todos tenham Vida (2002), das 

13h às 14h, dirigido, sobretudo, aos doentes, e conta com a presença de profissionais da área 

da saúde. Os ouvintes participam por meio das ligações telefônicas. 

Antes oração do Santo Rosário, que aos sábados conta com a participação das crianças 

(2002), há o programa Questões de Fé (2003), das 14h às 15h, um espaço para o ouvinte 

esclarecer suas dúvidas sobre questões relacionadas à fé cristã. 

Cante com Alegria (2006), das 16h às 18h, tem como objetivo adaptar a música e a 

participação de convidados oferecendo formação catequética. Dai-nos a Bênção (das 18h às 

19h), programa de oração e espiritualidade; e A Palavra de Deus (1993)91, das 18h às 19h, 

momento de reflexão sobre a liturgia do domingo. 

A novidade do domingo são os programas: Exército da Imaculada (8h às 9h), Canções 

que falam de Fé, Amor e Fraternidade (9h às 11), Boas Notícias (11h às 12h), Coroa das Sete 

Alegrias de Nossa Senhora (12h às 13h), A Voz da Igreja (13h às 15h), Estou Pensando em 

Deus (16h às 17h), Santa Missa transmitida na Paróquia Imaculada Conceição – Mauá (17h 

às 18h), Missão Evangelizar (18h às 19h), A Voz da Diocese (19h às 20h).  

No lugar do programa Com a Mãe dos Aflitos (6h às 7h) entra o Ofício de Nossa 

Senhora (gravado). A Santa Missa, que diariamente é celebrada das 6h30 às 7h, no estúdio da 

rádio, aos domingos é celebrada na Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo do 

Campo, das 7h às 8h. 

O programa Exército da Imaculada (2006) tem como objetivo informar o ouvinte e 

colaborador da Milícia da Imaculada sobre a obra, campanhas e a importância dos frutos de 

sua participação no movimento. Canções que falam de Fé, Amor e Fraternidade (anterior ao 

ano 2000) apresenta aos ouvintes as músicas mais pedidas durante a semana. 

Boa Notícia (anterior a 2000) ressalta a mensagem das leituras e do evangelho do 

domingo. O programa Coroa das Sete Alegrias de Nossa Senhora (2006) propaga a devoção 

das alegrias de Nossa Senhora. A Voz da Igreja (2010) tem o intuito de interar o ouvinte com 

notícias e atualidades ligadas à Igreja. 

                                                 
91 O programa já existia antes mesmo da aquisição da emissora pela Milícia da Imaculada. 
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O programa Estou Pensando em Deus (anterior a 2000) oferece ao ouvinte momentos 

musicais de reflexão. Desde 2006, Missão Evangelizar divulga as atividades das pastorais e 

movimentos da Igreja. A Voz da Diocese (1996), como o nome mesmo já diz, é o espaço dado 

à diocese de Santo André – SP, para formar, informar e divulgar suas atividades diocesanas. 

 Observando a programação da Rádio Imaculada Conceição, podemos concluir que 

esta é basicamente religiosa e espiritual, isto é, que o Evangelho ocupa o primeiro lugar. Mas, 

além de estar aberta a todos os movimentos da Igreja e contar com a presença de bispos, 

padres e religiosos(as) de todo o Brasil em sua programação, a emissora usa também o 

veículo para transmitir a espiritualidade do movimento, ou seja, a figura de Maria (a mãe de 

Jesus) e o pensamento de Maximiliano Kolbe. 

Importante destacar que a programação da emissora não veicula nenhuma propaganda 

comercial e se mantém com as doações espontâneas dos colaboradores e ouvintes da rádio e 

suas filiais. A Rádio Imaculada Conceição produz suas próprias vinhetas (apresentação de 

programas) e publicidades (identidade da Milícia e diversos produtos: revista, internet, 

santuário). 

A música religiosa tem um espaço importante na programação da rádio, pois “ela é 

sentimento, e como evangelizadores, nós tocamos diretamente com a sensibilidade das 

pessoas que nos ouvem. Sendo assim, a música católica é fundamental para o nosso objetivo: 

levar Jesus no coração das pessoas” (BORGES, 2011, informação verbal), explica o 

programador musical. 

De toda a programação da emissora católica, somente quatro programas não são 

produzidos pela equipe da Rádio Imaculada Conceição: Retrato de Vida (Diocese de Santo 

Amaro); jornal Brasil Hoje (Rádio Aparecida), Momento de Fé (Padre Marcelo – Rádio 

Globo) e A Voz da Diocese (Diocese de Santo André). 

 

 

3. Simbiose entre jornalismo e fé 
 

Ainda sem computadores e profissionais na área de jornalismo, a Rádio Imaculada 

Conceição sempre teve presente este trecho do documento Inter mirifica sobre os meios de 

comunicação social: 

 

(...) que a comunicação, no seu conteúdo, seja sempre verdadeira e, 
resguardadas a justiça e a caridade, íntegra; além disso, quanto ao 
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modo, seja honesta e conveniente, isto é, respeite escrupulosamente as 
leis morais, os seus legítimos direitos e dignidade do homem, tanto na 
procura de notícias quanto na sua divulgação. (1997, n.5) 

 

 Como explica Frei Sebastião Benito Quaglio, diretor da Milícia da Imaculada: 

 

Nunca quis privar as pessoas da história, das informações, dos 
serviços sociais. Temos que ler o jornal com os olhos de Deus, com os 
olhos de Jesus, com os olhos da fé, para ensinar o povo a enxergar a 
realidade, com os olhos de Deus. Dar a mesma notícia, mas diferente, 
para que o povo veja em tudo, o caminho da esperança, da comunhão 
e da unidade. (2008, informação verbal) 

 

 Portanto, podemos dizer que o embrião do jornalismo da emissora nasceu com o 

programa Música e Notícia na Tarde, nos primeiros anos da rádio, produzido e apresentado 

pelo locutor Jorge Lorente, das 12h às 14h, de segunda a sexta-feira. Era um programa de 

utilidade pública, realizado com a prefeitura de Santo André. O órgão público produzia 10 

minutos do programa, e o restante da programação era preenchido com músicas e notícias que 

o locutor recortava dos jornais impressos que a Milícia da Imaculada recebia. 

 Em 1995, o movimento tem sua primeira jornalista, Imaculada Del Padre: 
 

Eu não entrei como jornalista. Não existia esse setor. Aos poucos a 
gente foi colocando essas notícias. Criou-se a necessidade de se 
colocar um jornal. As pessoas precisam de informação. Não era só 
evangelização. (CRESPAN, 2008, p.44). 

 

A profissional começa a ajudar Jorge Lorente na busca de informações para o 

programa: “As notícias eu fazia a mão ou na máquina de escrever, ou então, gilete-press.92” 

(CRESPAN, 2008, p.44) Só em 1998, dentro do programa Música e Notícia na Tarde, a 

emissora terá a primeira edição do jornal Milícia Sat, das 12h30 às 13h. Com a chegada da 

internet, em 1999, a Rádio Imaculada Conceição começará a apresentar o jornal Milícia Sat 

Segunda Edição, das 18h às 19h. 

No IBOPE de setembro de 2008, a Rádio Imaculada Conceição ocupava o quarto lugar 

entre as rádios no ABC. No horário do jornal Milícia Sat Primeira Edição, a emissora chegara 

a ficar em terceiro lugar. Além das duas edições, a Rádio Imaculada Conceição oferece aos 

ouvintes quatro boletins diários (11h30, 13h30, 16h30, 17h30). Os quatro são ao vivo e feitos 

direto da sala do jornalismo. 
                                                 
92 A expressão gilete press significa, literalmente, recortar as notícias dos jornais impressos e lê-las para os 
ouvintes. 



93 
 

Segundo Imaculada, ainda hoje, o jornal Milícia Sat produz dois blocos de notícias: 

civil e catequética. A primeira (civil) são notícias do cotidiano a partir de um olhar de fé, e a 

segunda (catequética) são notícias da Igreja por meio do Papa, dos bispos e sacerdotes. O 

jornal (primeira e segunda edição) não é veiculado nos finais de semana, somente os boletins 

gravados. 

Ademir Veschi, diretor artístico da rádio, afirma que a simbiose entre fé e jornalismo é 

a essência da emissora: “Com essa simbiose de informação e catequese, posso perfeitamente, 

com os valores do reino, iluminar situações que a sociedade vive, como se fosse um facho de 

luz.” (CRESPAN, 2008, p.68) 

Em 2011, a equipe de jornalismo da Rádio Imaculada Conceição é composta pela 

jornalista responsável, Imaculada Del Padre, e duas estagiárias, Silvia Cunha e Jéssica Maia. 

A pauta é feita diariamente pelo setor, e as notícias são todas extraídas da internet. A equipe 

conta também com a participação de jornalistas de outras filiais da emissora: Armando 

Teixeira Júnior, de Atibaia – SP e Mirtes Ramos de Arruda, de Campo Grande – MS. 

 No próximo capítulo, aprofundaremos o jornal Milícia Sat, especificando seus gêneros 

e formatos, na primeira edição, das 12h30 às 13h, e na segunda edição, das 18h às 19h. 
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CAPÍTULO IV 

 

GÊNEROS E FORMATOS NO JORNAL MILÍCIA SAT 
 

 

As principais notícias do dia com imparcialidade, objetividade  

e realidade (Jornal Milícia Sat) 

 

 

1. Rádio Imaculada Conceição: informar, educar e entreter 
 

 Depois de ter apresentado o pensamento de Maximiliano Kolbe, o surgimento da 

Milícia da Imaculada em Roma, a chegada do movimento no Brasil, por meio da Rádio 

Imaculada Conceição, e ter introduzido alguns conceitos sobre gêneros e formatos, queremos 

mostrar, neste capítulo, os resultados da análise do jornal Milícia Sat. 

 Durante o mês de novembro de 2011, pesquisamos uma amostra composta por três 

programas da primeira edição e três programas da segunda edição do jornal da Rádio 

Imaculada Conceição (7, segunda-feira; 9, quarta-feira; 11, sexta-feira) e também ouvimos os 

boletins dos dias 17 (quinta-feira, à noite), 18 (sexta-feira, de madrugada), 19 (sábado, de 

manhã e de tarde) e 20 (domingo, de manhã e de tarde). 

 Como metodologia, usamos a dos Estudos de Jornalismo Comparado. As principais 

fontes de referência foram os trabalhos de Jacques Kayser e José Marques de Melo. Como 

mensuração do espaço auditivo, a unidade de medida foi o tempo (horas, minutos e 

segundos). 

 Na segunda parte do livro Ideologia e análises de meios de comunicação93, Josep 

Maria Casasús, apresenta a audiografia como análise dos meios audiovisuais, ressalta que “o 

rádio é um meio de comunicação de massa com uma matéria significante de ordem auditiva 

[...]”94 (1985, p.93, tradução nossa). 

 Neste contexto, o rádio possui uma infraestrutura material temporal. Se entende por 

infraestrutura material “[...] a forma material concreta que serve de veículo às mensagens e 

                                                 
93 Original: Ideologia y analisis de medios de comunicación. 
94 Original: “La radio es un medio de comunicación de masas con una materia significante de orden auditivo 
[…].” 
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que em algumas ocasiões qualifica também as séries informativas.”95 (CASASÚS, 1985, p.58, 

tradução nossa) 

 Conforme Casasús, as séries informativas são 

 

[...] processos empíricos de transmissão de sinais que obedecem a um 
código. Toda mensagem contém, geralmente, vários sistemas de 
codificação que operam simultaneamente sobre uma ou várias ordens 
sensoriais.96 (1985, p.57, tradução nossa) 

 

 Importante destacar que as séries informativas são construídas sobre cada uma das 

matérias significantes. No caso do rádio, as séries informativas são linguísticas (geradas por 

palavras), paralinguísticas (geradas por sons) e não-linguísticas (geradas pelas músicas e pelos 

ruídos). 

 Nos jornais impressos, há dois tipos de análises: registral (biografia técnica) e 

estrutural (morfológica e de conteúdo). Para se obter a biografia técnica do rádio, se usa a 

audiografía registral, ou seja, por meio desta análise se examinará “as características 

essenciais da vida de um determinado jornal [...]”. (CASASÚS, 1985, p.71, tradução nossa) 

 Vejamos, portanto, as características principais do jornal Milícia Sat, isto é, os 

elementos que servirão para identificar a rádio católica e a sua programação jornalística: 

 

 1. Jornal Milícia Sat Primeira Edição 

Empresa: Rádio Imaculada Conceição – Estrada Morro Grande, 870 

Bairro dos Finco – Riacho Grande 

São Bernardo do Campo – SP 

 Periodicidade: diário (segunda a sexta, das 12h30 às 13h e das 18h às 19h) 

 Formato: 30 minutos 

 Número de blocos: 5 

 

 2. Jornal Milícia Sat Segunda Edição 

 Empresa: Rádio Imaculada Conceição – Estrada Morro Grande, 870 

Bairro dos Finco 

Riacho Grande 
                                                 
95 Original: “[…] la forma material concreta  que sirve de vehículo a los mensajes y que en algunas ocasiones 
califica también a determinadas series informacionales.” 
96 Original: “[…] procesos empíricos de transmisión de signos que obedecen a un código. Toda mensaje 
contiene, geralmente, varios sistemas de codificación que operan simultáneamente sobre uno o varios órdenes 
sensoriales.” 
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São Bernardo do Campo – SP 

 Periodicidade: diário (segunda a sexta, das 12h30 às 13h e das 18h às 19h) 

 Formato: 1 hora 

 Número de blocos: 5 

 

 Após ter registrado os dados, por meio da biografia técnica, e antes de iniciarmos a 

análise de conteúdo do jornal católico, trazemos um conceito importante do jornal, como 

veículo de comunicação coletiva, extraído do livro Estudos de Jornalismo Comparado, de 

José Marques de Melo. O autor afirma, em 1972, que há três gêneros específicos de 

informação no jornal: 

 

a) Notícias (informações atuais a respeito dos mais diversos setores do 
conhecimento humano, sob a forma de reportagens, entrevistas, 
editoriais, crônicas, artigos, comentários, etc.); b) Propaganda 
(informações persuasivas, que se destinam a influenciar os indivíduos 
para a adoção de atitudes, seja comprar um produto ou aceitar uma 
ideia); c) Entretenimento (seções cuja finalidade principal é a de 
entreter, divertir, ajudar o leitor a “passar o tempo”, como histórias em 
quadrinhos, palavras cruzadas, curiosidades). (MARQUES DE 
MELO, 1972, p.91, grifos do autor) 

 

 Estes três gêneros, presentes no jornal impresso de então, são também encontrados nos 

meios audiovisuais. Como sabemos, o mundo do rádio não é feito somente por palavras, mas 

também por meio de músicas e sons. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que um dos 

pilares do rádio é o jornalismo, isto é, a informação. 

 Alguns, portanto, podem pensar que o rádio é um veículo usado somente para divulgar 

notícias. Mas, não. Ele serve também para educar, isto é, formar, pois “a informação não 

constitui um campo independente da educação; pelo contrário, ambos estão inter-

relacionados.”97 (KAPLUN, 1978, p.215) 

 Isto se dá também com o entretenimento, aliás, é por meio deste que  

 

podemos encontrar um pouco da magia que reveste a linguagem 
radiofônica formada por palavras, mas também por música, efeitos 
sonoros, ruídos e silêncio. O entretenimento alimenta o prazer 
proporcionado às pessoas durante sua jornada de trabalho ou mesmo 
no relaxamento encontrado nos momentos de descanso, conquistando 
uma audiência fiel e assídua; é uma das ferramentas mais eficazes de 

                                                 
97 Original: “Lo informativo no constituye un campo independiente de lo educativo; por el contrario ambos 
están muy interrelacionados.” 
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construção de modos úteis de apresentação da realidade para os 
segmentos de público com baixos índices de escolaridade. 
(BARBOSA FILHO, 2003, p.86) 

  

 Em outras palavras, mas com o mesmo sentido, o diretor da Milícia da Imaculada, Frei 

Sebastião Benito Quaglio, especifica o principal objetivo da emissora: “Temos que dar 

esperança ao homem. A nossa finalidade é alimentar a fé no nosso povo e encaminhá-lo 

sempre com a força da esperança.” (2008, informação verbal) 

 É nesta linha de pensamento, que a Rádio Imaculada Conceição produz diariamente a 

sua programação informativa e catequética, com espaço também para a música e a 

participação do ouvinte, como explica Ademir Veschi, diretor artístico da rádio: 

 

Com essa simbiose de informação e catequese, posso perfeitamente, 
com os valores do reino iluminar situações que a sociedade vive. 
Como se fosse um facho de luz, presto informação e com aquela 
informação e com a formação, ilumino qual é o caminho que contém o 
valor do reino. (2008, informação verbal) 

 

 Segundo a responsável pela produção da emissora, Matilde Luvisotto, a música possui 

um espaço essencial na rádio, pois não só diverte, mas também forma o ouvinte: 

 

O nosso desejo é que também a música seja uma forma de 
evangelizar: se transmito uma mensagem importante, a música pode 
me ajudar a sedimentar esta mensagem, a torná-la mais forte no 
coração. Há necessidade, então, de encontrar aquela música que faça 
ressoar a mensagem. (2008, informação verbal) 

 

 Ciente das três funções que caracterizam o rádio como meio de comunicação social de 

massa, a saber: informar, educar e entreter (1978, p.19), a Rádio Imaculada Conceição está 

em sintonia com os últimos ensinamentos da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil –, que ratificam a importância do uso do rádio para proclamar a boa-nova do reino: 

 

O rádio é o instrumento mais ágil e econômico para transmitir e 
receber mensagens. Para muitas pessoas, é uma espécie de coluna 
sonora do dia, tecida de informações, entretenimento e música. 
Também percebido como uma extensão da praça pública, no sentido 
do lugar em que os acontecimentos são conhecidos e comentados. Os 
modelos radiofônicos são múltiplos e satisfazem exigências muito 
diferentes. O mundo católico tem visto no rádio, desde o seu advento, 
um instrumento valioso pela sua presença, credibilidade e força de 
audiência. (ESTUDOS DA CNBB 101, 2011, p.118) 
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 Segundo a jornalista Sônia Virgínia Moreira, 

 

Em 2000, 84% dos carros estavam equipados com receptores e 75% 
da população ouvia rádio diariamente. Comparado à televisão, o rádio 
possui, oitenta anos depois da primeira transmissão, sua maior 
audiência no horário entre 5h e 17h. A portabilidade, marca peculiar 
do meio, mantém-se inalterada: no conjunto da mídia, é o único 
presente em todos os lugares. Em 2002, o Brasil continuava como a 
segunda nação do mundo a reunir o maior número de emissoras 
autorizadas e efetivamente em operação: cerca de 3.500 AMs e FMs, 
além de algumas dezenas de canais em ondas curtas e tropicais. (2004, 
p.325-326) 

 

 Mediante estes conceitos e dados, podemos afirmar que o rádio, ainda hoje, é um dos 

meios de comunicação de massa mais democrático e que cativa o ouvinte por meio de sua 

simplicidade, rapidez, interatividade e baixo custo. 

 Outro ponto importante a ser destacado é que para receber suas mensagens não há 

necessidade de saber ler. Dados do IBGE de 2010 apontam que o Brasil possui 14 milhões de 

analfabetos. Além de não possuir imagens, o veículo dá ao ouvinte a capacidade de imaginar, 

de criar. Sendo assim, 

 

não podemos confinar um meio que apaixona, encanta, educa, 
informa, diverte, que causa cumplicidade e vínculos mediadores entre 
quem fala e quem escuta, num ambiente mágico de interação, a um 
uso restrito com ínfimas possibilidades e pouca integração. 
(BARBOSA FILHO, 2003, p.87) 

  

 Desta forma, a Rádio Imaculada Conceição, informa, forma e diverte os seus ouvintes. 

Por meio de entrevistas, comentários, editoriais, etc., a emissora forma os seus mílites e 

oferece ao seu público notícias atuais da Igreja, do Papa, do Brasil e do mundo; sem 

propaganda externa, o movimento propaga por meio de suas publicidades, a espiritualidade 

mariana, missionária e kolbiana, isto é, “vende sua ideia”; por fim, com a música, ao mesmo 

tempo que forma, a emissora católica também diverte o ouvinte. 

 

2. Jornal Milícia Sat: a notícia à luz do evangelho 
A Rádio Imaculada Conceição e a Rede Milícia Sat apresentam o 
jornal Milícia Sat. As principais notícias do dia com imparcialidade, 
objetividade e realidade.98  

                                                 
98 Abertura do jornal Milícia Sat Primeira e Segunda Edição. 
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 Assim começa a primeira edição do jornal Milícia Sat que, desde 1998, vai ao ar das 

12h30 às 13h. Três características fundamentais do jornalismo: imparcialidade, objetividade e 

realidade, são destacadas na abertura do jornal, seguida de uma outra informação relevante, 

que se tornou, com o tempo e o uso, slogan do jornalismo da emissora: “a notícia à luz do 

Evangelho”. 

 É possível informar por meio de um olhar da fé? A emissora acredita que sim. 

Segundo Marques de Melo, “o jornalismo articula-se [...] em função de dois núcleos de 

interesse: a informação (saber o que se passa) e a opinião (saber o que se pensa sobre o que se 

passa).” (2003, p.63), ou seja, os jornalistas, ao escreverem as notícias, podem usar os gêneros 

informativo e opinativo.  

 Fiel à programação dos primeiros anos, o jornal Milícia Sat continua sendo feito em 

cinco blocos, ou seja, em cinco intervalos. O primeiro, com a duração de cerca de cinco 

minutos, contém leitura do evangelho ou do salmo do dia, abertura, ficha técnica, destaques 

(manchetes) e editorial. 

 

Os céus proclamam a glória do Senhor! Os céus proclamam a glória 
do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite 
esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.  Não são discursos 
nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu 
som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo 
a sua voz. (Salmo 18) 
 
Boa Tarde. O jornal Milícia Sat é produzido pela equipe de jornalismo 
da Rádio Imaculada Conceição, na Grande São Paulo, e transmitido 
para as emissoras que integram a Rede Milícia Sat. 
 
Direção Geral: Frei Sebastião Benito Quaglio; 
Trabalhos técnicos: Thiago Barreto / Thiago Nogueira / Renato 
Figueiredo 
Apresentação: Imaculada Del Padre 
 
Bento 16 planeja viagem para Cuba e México em 2012; 
E publica mensagem para o segundo Congresso Nacional da Família 
no Equador; 
ANS publica neste mês lei de plano de saúde para demitidos;  
Acordo setorial prevê setor privado no descarte de resíduos; 
Anvisa define composição de vacina contra a gripe para 2012; 
Ministério da Saúde apoia álcool zero para motoristas; 
Conta de luz ficará 2,4% mais barata.99 
 

                                                 
99Trechos da lauda do primeiro bloco do Jornal Milícia Sat Primeira Edição, do dia 11/11/2011. 
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 Ainda neste bloco, os ouvintes podem escutar as notícias produzidas pelos 

correspondentes das filiais da Rádio Imaculada Conceição em: Atibaia – SP, por meio do 

jornalista Armando Teixeira; Campo Grande – MS, por meio da jornalista Mirtes Ramos; e 

Maceió – AL, por meio do locutor Wagner Oliveira. Conta também com a participação do 

jornalista e assessor de imprensa da diocese de Santo André – SP, Humberto Pastore. 

 A duração das notas ou notícias dos correspondentes é de aproximadamente 1 minuto 

e 30 segundos a 2 minutos. As informações são gravadas nos estúdios das filiais e 

encaminhadas via internet para o jornalismo. Somente as notícias produzidas pela diocese são 

gravadas por telefone. Cada jornalista é responsável por sua pauta. 

 Outro responsável por sua pauta é o bispo que participa do editorial do jornal, como 

explica a jornalista Imaculada Del Padre, que escolhe e edita as gravações que já foram ao ar 

durante a programação da emissora: 

 

Nós temos um acervo muito grande e riquíssimo de entrevistas, pois 
são com bispos de vários estados brasileiros e sobre os mais diversos 
assuntos. Não há necessidade de elaborarmos outras entrevistas.  
Mesmo porque, não temos estúdios à disposição, nem mão de obra 
para tal. O jornalismo também elabora pautas de entrevistas para cerca 
de 10 bispos da Rede Milícia Sat. Então, aproveitamos para tratar 
sobre assuntos e temas que ainda não foram falados e que estão na 
mídia secular. (2008, informação verbal) 

 

 Os destaques das notícias da Igreja são produzidos pelas duas estagiárias, Jéssica Maia 

e Silva Cunha, enquanto as notícias civis, ou seja, do mundo secular, são escritas por 

Imaculada Del Padre, jornalista responsável pelo setor, e que também apresenta as duas 

edições do jornal Milícia Sat. 

 O segundo bloco, que antes se intitulava A Palavra do Papa, atualmente se chama O 

Papa e a Santa Sé. Apesar da mudança do nome, o programa consiste ainda em informar os 

ouvintes sobre as notícias do Papa e da Igreja Católica. Este bloco fica a cargo das estagiárias, 

que ouvem, escolhem e editam as matérias e sonoras, extraídas do site da Rádio Vaticana, e 

dura aproximadamente cinco minutos. Também é responsabilidade das estagiárias, 

escreverem o lead das notícias. 

 
Dentro de duas semanas, Bento 16 faz visita ao Benin para entregar a 
Exortação Apostólica Pós-Sinodal; 
Papa afirma que crer em Deus é ter esperança invencível; 
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Vamos agora aos estúdios da Rádio Vaticano com Bianca Fracalvieri 
e Silvionei José.100 

  

 A entrevista é tirada das gravações realizadas no estúdio da emissora e que irão ou 

foram ao ar na programação da noite ou madrugada, e conta com a participação de bispos de 

todo o Brasil. Conforme Del Padre, os temas abordados no terceiro bloco têm sempre um 

cunho atual, que pode ser civil ou catequético, e tem a duração de cerca de cinco minutos. 

 

As perguntas são elaboradas pelos próprios bispos. Muitos preferem 
assim, pois já se preparam antes. Outros falam mais de temas 
catequéticos e passam uma ou duas perguntas para o locutor fazer a 
entrevista. E alguns preferem que nós elaboremos a pauta e a 
enviemos por e-mail para eles. (2011, informação verbal) 
 

 Os dois últimos blocos são de notícias civis101 e praticamente todas as informações são 

retiradas da internet. Algumas são reescritas por Imaculada Del Padre e lidas pela própria 

jornalista, enquanto outras são “baixadas” de sites que disponibilizam notícias para download, 

desde que mantenham a assinatura da empresa e do repórter. Cada bloco tem a duração de 

aproximadamente cinco minutos. 

 

Estudantes mantêm a greve geral na universidade de São Paulo. A 
decisão foi tomada durante uma assembleia, ontem à noite. 
Cerca de mil e quinhentos alunos se reuniram no salão nobre da 
faculdade de direito, na capital paulista. Apesar de intitulada greve 
geral, a maioria dos que aderiram à paralisação é da faculdade de 
filosofia, letras e ciências humanas. 
Além de manter a greve, os alunos aprovaram a cobrança de 10% do 
produto interno bruto para a educação. 
Também ontem, estudantes e membros da associação de professores 
da USP fizeram uma manifestação contra a presença da polícia militar 
no campus da universidade. Não houve registro de tumultos. Uma 
nova assembleia está marcada para a próxima semana. 
A greve começou após a polícia cumprir a determinação judicial de 
reintegração de posse da reitoria da USP, que ficou ocupada por 
estudantes do dia 2 de novembro até o último dia 8. 
Na desocupação, 73 pessoas foram presas e indiciadas por dano ao 
patrimônio público e desobediência civil.102 

 

O Supremo Tribunal Federal deve votar nessa semana a lei da Ficha 
Limpa. 

                                                 
100 Lead das notícias do segundo bloco do Jornal Milícia Sat Primeira Edição, do dia 11/11/2011. 
101 Civil é o termo usado pela programação da rádio, significa secular. 
102 Notícia veiculada no quarto bloco, no dia 11/11/2011. 
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Segundo o Presidente do STF, o Ministro Sergio Peluzzo, a intenção é 
julgar a medida o mais rápido possível. 
A lei da Ficha Limpa veta a candidatura de políticos condenados por 
órgãos colegiados ou que renunciaram a mandato eletivo para escapar 
de cassação. 
A votação no plenário do tribunal, que deve acontecer nessa quarta-    
-feira, vai estudar os processos que vão definir a validade da lei da 
Ficha Limpa para as eleições municipais de 2012. 
Mesmo após esta decisão, o debate sobre o assunto não se encerrou. 
Apesar de válida para as eleições de 2012, a lei da Ficha Limpa ainda 
pode ter sua aplicação questionada.103 

  

Os sites pesquisados para a produção de notícias são: folha.uol.com.br / g1.globo.com / 

dgabc.com.br / estadao.com.br / agenciabrasil.ebc.com.br / bandnewstv.band.com.br /. 

Enquanto os áudios do repórter são retirados das seguintes agências: Rádio2, Radiobrás e 

Radioweb. As notícias variam cerca de 40 segundos até 2 minutos. O trabalho de edição das 

notícias está a cargo da jornalista responsável pelo jornal.  

 Ainda neste bloco, a rádio presta serviço aos ouvintes com informações sobre a 

previsão do tempo. Também estas informações, como as outras notícias civis, não são geradas 

pelo jornalismo da rádio, mas retiradas de sites que permitem sua veiculação. 

 Conforme Del Padre, umas das razões do jornal não produzir este serviço é o tempo e 

a comodidade, pois a jornalista acha o site “mais confiável, uma vez que é produzido por 

meteorologistas” (2011, informação verbal). A responsável pela edição é a própria jornalista e 

o site usado como fonte é o climatempo.com.br 

 No fim do jornal, como no início, usam-se frases espirituais. Na abertura, a 

apresentadora lê um trecho bíblico, e no fechamento sempre conclui com a expressão: 

“Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada”, que aliás, é muito usada 

durante toda a programação da Rádio Imaculada Conceição. 

 

O jornal Milícia Sat Primeira Edição, termina aqui. Mais informações 
nos boletins ao longo da nossa programação e no jornal Milícia Sat 
Segunda Edição, às 18 horas. Boa tarde.  
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!  
Salve Maria Imaculada!104 
 

 A segunda edição do jornal Milícia Sat segue o mesmo formato da edição da manhã. 

No ar, desde 1999, as notícias são transmitidas ao vivo pela Rádio Imaculada Conceição, das 

                                                 
103 Notícia veiculada no quinto bloco, no dia 7/11/2011. 
104 Fechamento do jornal Milícia Sat Primeira Edição. 
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18 às 19h. Como na primeira edição, o programa conta também com inserções de 

publicidades sobre o carisma de Maximiliano Kolbe, testemunhos de vida, catequese mariana 

e missionária, etc. 

  

Maria, a Virgem Imaculada, é a ponte e medianeira entre Deus e a 
humanidade, São Maximiliano Maria Kolbe afirmou, não medianeira 
como um carteiro que recebe as cartas e as entrega, mas ela recebe as 
graças para todos, graças que se tornam propriedade dela e ela as 
distribui, dá a todos. Maria Santíssima é inimiga do mal, do pecado, 
do demônio. No livro do Gênesis, capítulo três, versículo quinze, 
lemos: “porei inimizades entre ti e a mulher”, aquela mulher não era 
Eva, e sim a mulher que iria tornar-se a mãe do Salvador, uma 
inimizade radical entre a Virgem Imaculada e o mal, entre ela e o 
demônio.105 
 
Eu sou o Missionário Rafael e pertenço à comunidade de Dourados, 
em Mato Grosso do Sul. Nossa Senhora conta com você, não tenha 
medo também de dizer sim a Deus, porque há muitas pessoas que 
ainda não conhecem Deus, onde falta o amor, onde falta o perdão, 
onde falta a reconciliação, onde falta a paz, a harmonia, onde falta a 
vida; com o seu sim, Deus se faz presente no coração das pessoas. 
Diga o seu sim, porque através de você, Deus quer se expressar no 
mundo.106 
 
Milícia da Imaculada de São Bernardo do Campo, com Maria e você, 
vinte quatro anos anunciando Jesus Cristo. Nesta obra de Nossa 
Senhora, de histórias marcadas por lutas e ardor em testemunhar e 
anunciar Jesus Cristo pelos meios de comunicação, temos muito a 
agradecer a Deus. Também a Nossa Senhora entregamos todos os 
mílites e aqueles que respondem sim à evangelização, doando suas 
vidas a serviço do evangelho. Que Nossa Senhora continue a nos 
conduzir nesta missão de conquistar os corações para Cristo, a fim de 
que homens e mulheres redescubram o amor de Deus, a alegria da fé 
de viverem como filhos de Deus.107 
 
Ensina-nos São Maximiliano: Conceição Imaculada é o nome que 
revela com precisão quem é Maria, não afirma somente uma 
qualidade, mas descreve exatamente a pessoa de Maria Santíssima. 
Maria é santa radicalmente na totalidade da sua existência. Desde o 
princípio, a Virgem Imaculada é o nosso ideal, afirma São 
Maximiliano Kolbe, em outras palavras, a Virgem Imaculada deve ser 
para todos nós o modelo de vida e de virtudes, modelo de consagração 
e entrega, de fé e obra ao serviço de Jesus Cristo e da sua Igreja. 

                                                 
105 Propaganda veiculada no intervalo do jornal Milícia Sat, do dia 7/11/2011. 
106 Propaganda veiculada no intervalo do jornal Milícia Sat, do dia 9/11/2011. 
107 Propaganda veiculada no intervalo do jornal Milícia Sat, do dia 11/11/2011. 
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Entrega a sua vida à mãe Imaculada, deixe-se conduzir por ela e seja 
testemunha fiel de Cristo.108 
 

 Além das vinhetas do jornal Milícia Sat, usadas após cada intervalo do programa, a 

segunda edição do programa veicula também as vinhetas da Rede Milícia Sat. Isto acontece 

devido à retransmissão da programação da Rádio Imaculada Conceição para as emissoras que 

integram a rede. Seguem alguns exemplos de vinhetas:  

 

 - Rede Milícia Sat: Informação justa e verdadeira é dever dos meios de comunicação. 

 - Rede Milícia Sat: Unindo o Brasil através da notícia. 

 - Rede Milícia Sat: Emissoras unidas que semeiam a paz. 

 - Rede Milícia Sat: Os meios de comunicação promovendo o amor e a unidade entre as 

pessoas. 

 - Jornal Milícia Sat: A informação construindo solidariedade. 

 - Jornal Milícia Sat: Informando para edificar a justiça. 

 - Jornal Milícia Sat: Informando a verdade e a justiça. 

 - Jornal Milícia Sat: A notícia a serviço da palavra de Deus. 

 

 Como no jornal da manhã, o primeiro bloco continua com a leitura do evangelho ou do 

salmo do dia, a abertura, a ficha técnica, os destaques (manchetes) e o editorial. A única 

alteração é que a participação do correspondente é transferida para o quarto bloco. O segundo 

bloco O Papa e a Santa Sé também permanece igual. 

 As mudanças acontecem nos blocos seguintes: A Igreja no Brasil e A Igreja no 

Mundo. Ambos têm o mesmo estilo e são iguais ao segundo bloco O Papa e a Santa Sé: 

apresentam aos ouvintes notícias sobre a Igreja Católica. A diferença entre os três está nas 

fontes, pois as informações (áudio) do segundo e terceiro bloco continuam sendo tiradas do 

site da Rádio Vaticana, enquanto que as notícias veiculadas no bloco A Igreja no Brasil são 

extraídas do site da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

 Outra diferença encontrada é que o serviço da previsão do tempo nem sempre está na 

segunda edição do jornal. “Só não coloco quando o site por algum motivo não disponibiliza” 

(DEL PADRE, 2011, informação verbal), explica a jornalista. As responsáveis pelos três 

blocos são as duas estagiárias. Estas escolhem as matérias e também as editam. 

                                                 
108 Propaganda veiculada no intervalo do jornal Milícia Sat, do dia 9/11/2011. 
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 A entrevista está no quinto bloco e mantém as mesmas estruturas, isto é, conta com a 

participação de um bispo, é retirada da programação da rádio e editada pelo jornalismo. E as 

notícias civis continuam nos últimos dois blocos. As mais importantes do dia são veiculadas, 

novamente, à noite. Trocam-se somente as sonoras. “Quem ouviu de manhã, não 

necessariamente vai ouvir à noite” (DEL PADRE, 2011, informação verbal), ressalta a 

responsável do jornal. 

 O setor de jornalismo da Rádio Imaculada Conceição também prepara e apresenta 

quatro boletins diários para a programação semanal da emissora, a saber: 11h30, 13h30, 

16h30 e 17h30. Os dois primeiros são ao vivo, direto da sala do jornalismo, sendo que o 

primeiro traz informações sobre o Papa e a Santa Sé, os outros nem sempre. 

 

Universitários lotam Basílica de São Pedro para ouvir o Papa. Vamos 
aos estúdios do jornalismo com Sílvia Cunha. Bom dia, Sílvia, 
quantos estudantes estiveram presentes nesse encontro com Bento 16? 
 
Bom dia, Vera Levischi, __________, e a você ouvinte da Rede 
Milícia Sat. Aproximadamente 10 mil universitários se reuniram, no 
final da tarde de ontem, na Basílica de São Pedro para um encontro 
com Bento 16. O Papa iniciou sua homilia citando o Apóstolo Tiago: 
“Sejam constantes, irmãos, até a vinda do Senhor”. Após, Bento 16 
fez um chamado aos universitários. Vamos a mais detalhes com 
Bianca Fracalvieri e Silvonei José da Rádio Vaticano: 
 
Obrigada, Sílvia. Mais informações você ouve no Jornal Milícia Sat 
Primeira Edição, ao meio-dia e meia.109 
 

  “Normalmente se soltava a vinheta e a gente entrava falando, no plantão da Rede 

Milícia Sat. Agora, o locutor chama a gente e interage com a informação” (DEL PADRE, 

2011, informação verbal), esclarece a jornalista. As perguntas do locutor são preparadas com 

antecedência pela equipe. Os boletins de sábado e domingo são sempre sobre a Igreja 

Católica. 

 

Realiza-se a Quarta Assembleia Nacional da Juventude Missionária. 
Vamos saber os detalhes com Jéssica Maia, da equipe de jornalismo. 
Boa Tarde, Jéssica, quando começou este evento? 
 
Boa tarde, Jorge Lorente, __________, e a você ouvinte da Rede 
Milícia Sat. A Quarta Assembleia Nacional da Pontifícia Obra de 
Propagação da Fé e Juventude Missionária começou hoje, na sede das 

                                                 
109 Boletim das 11h30, do dia 16/12/2011. 
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Pontifícias Obras Missionárias, em Brasília. Com o tema “Jovens 
Missionários do Brasil para o mundo, à luz do Concílio Vaticano II”, 
o evento reunirá os coordenadores estaduais da Juventude Missionária 
de 25 estados e o Distrito Federal. Os principais objetivos do evento 
são: avaliar a caminhada em 2011, confraternizar com os 
representantes dos estados e planejar as atividades de 2012. Segundo o 
secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé e 
Juventude Missionária, padre Marcelo Gualberto, a avaliação de um 
ano de trabalho da Quarta Assembleia é de extrema importância. O 
sacerdote observa que a maior expectativa é ver o crescimento da 
Juventude Missionária. A programação da Assembleia teve início com 
a apresentação dos participantes, dos objetivos do encontro, com a 
divisão de grupos e tarefas, e apresentação do relatório I, sobre as 
atividades de 2011. O arcebispo de Brasília, dom Sérgio da Rocha, 
abrirá a manhã de sábado na assembleia com uma formação sobre o 
Concílio Vaticano Segundo, a partir do tema “Jovens missionários do 
Brasil para o mundo, à luz do Concílio Vaticano Segundo”. Ainda no 
sábado, haverá confraternização com a Festa Missionária dos estados. 
O domingo ficará reservado para o planejamento da agenda de 
encontros de 2012, a avaliação da Quarta Assembleia da Juventude 
Missionária, e para a celebração de envio dos Jovens Missionários. 
 
Obrigado, Jéssica. E você confere mais informações no Plantão Rede 
Milícia Sat, logo mais às 4 e meia. 
 
Por enquanto é só, Jorge!110 
 

 Já os boletins da noite e da madrugada não têm chamadas e são todos gravados. Quase 

sempre são aproveitadas as notícias da programação diurna e vespertina. “À noite tem notícias 

civis e religiosas, mas na madrugada somente religiosas” (DEL PADRE, 2011, informação 

verbal), comenta a jornalista responsável. 

 

1) O Curso de Verão 2012, que tem como tema “Religiões 
construtoras da justiça e da paz”, vai ocorrer entre os dias 8 e 15 de 
janeiro. O encontro, que acontece em São Paulo, celebra os 25 anos de 
realização do evento. Os pontos de discussão do Curso serão 
“Diversidade Religiosa: riqueza e desafio para o diálogo e 
cooperação”; “Deus de muitos nomes: criador e defensor do pobre e 
do estrangeiro, do órfão e da viúva”; “Espiritualidade do respeito ao 
outro e à natureza do cuidado e do diálogo na busca da justiça e da 
paz”; e, por último, “Campanha da Fraternidade 2012: Fraternidade e 
Saúde Pública”.111 
 
2) O Ano da Infância e Adolescência Missionária na Igreja no Brasil 
foi anunciado durante a Décima Sexta Assembleia de Coordenadores 

                                                 
110 Boletim das 13h30, do dia 15/12/2011. 
111 Boletim da noite e madrugada de terça-feira, 13 /12/2011. 
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Estaduais da Infância e Adolescência Missionária, que aconteceu entre 
os dias 8 e 11 de dezembro, na sede nacional das Pontifícias Obras 
Missionárias, em Brasília. O Ano proclamado é um evento 
comemorativo dos 170 anos de fundação da Infância e Adolescência 
Missionária em todo o mundo. Os participantes do evento, 
representantes de todos os estados do país, puderam sugerir materiais, 
diretrizes e dinâmicas de celebrações para a comemoração, que tem 
início em 2013 e se conclui em 2014. Entre as sugestões estão a 
elaboração de um livreto para a celebração do Ano da Infância e 
Adolescência Missionária no Brasil; a criação de uma logomarca para 
a celebração; a programação da festividade em nível nacional; criação 
de um cartaz; a produção de um DVD com experiências, e resgate 
histórico da Infância e Adolescência Missionária em material 
acessível às crianças. Este ano, pela primeira vez, houve a presença da 
coordenação de Roraima. Os dois estados que não puderam participar 
foram Paraná e Mato Grosso, porém eles enviaram os seus materiais 
para discussão na Assembleia.112 
 
3) Apesar da Festa do Círio de Nazaré ser comemorada somente no 
mês de outubro, os organizadores do evento já estão definindo alguns 
detalhes que são fundamentais para a realização da celebração que 
reúne milhões de fiéis nas ruas da capital paraense. O Arcebispo 
metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, anunciou no 
começo desta semana, o tema do Círio de Nazaré 2012, que será: “Ao 
Pai, por Cristo, no Espírito Santo, com Maria e do jeito de Maria”. 
Segundo o arcebispo, o Círio de Nazaré quer glorificar a Santíssima 
Trindade, com a Virgem Maria e do jeito de Maria. A grande 
novidade do próximo Círio é que o evento será a primeira atividade da 
Arquidiocese de Belém no Ano da Fé, proclamado pelo Santo Padre, o 
Papa, Bento 16. A abertura oficial do Círio será no dia 9 de outubro de 
2012. No dia 10, acontecerá a apresentação do Manto de Nossa 
Senhora de Nazaré, e no dia 11, os fiéis farão a adoração a Jesus 
Sacramentado, em comunhão com toda a Igreja no início do Ano da 
Fé. Finalmente, no dia 12, - Solenidade de Nossa Senhora Aparecida - 
acontecerá o translado para Ananindeua e as atividades do Círio 
prosseguirão como nos anos anteriores.113 
 
4) Na última quarta-feira, durante a audiência geral, o Papa dedicou a 
sua catequese à oração de Jesus em suas obras milagrosas, como o 
caso da cura de um surdo-mudo ou da ressurreição de Lázaro. O Santo 
Padre disse que, nesses casos, vemos como o Senhor se comove com a 
pessoa afligida. A primeira iniciativa de Jesus é pedir ao Pai que faça 
valer sua ação benéfica. Assim, de acordo com o papa, a compaixão 
por quem sofre provoca a súplica a Deus, que realiza a cura por meio 
da sua força. Deste modo, Jesus manifesta sua relação singular com o 
Pai e ilumina também a importância de nossa oração de súplica, pois 
ela consiste, antes de tudo, em depositar nossos problemas com 
confiança nas mãos de Deus, capaz de superar qualquer limite 

                                                 
112 Boletim da noite e madrugada de quarta-feira, 14/12/2011. 
113 Boletim da noite e madrugada de quinta-feira, 15/12/2011. 
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humano, testemunhando sua presença entre nós, conscientes de que, 
em qualquer situação, o dom mais precioso quando invocamos o 
Senhor é sua amizade, seu amor infinito por cada um.114 

 

 Todos os boletins da emissora têm a duração de 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos e 

são editados e gravados pelas estagiárias. As notícias são assinadas como Milícia da 

Imaculada e não como Jornal Milícia Sat. 

 

5) Os Arautos do Evangelho, uma Associação Internacional de fiéis de 
Direito Pontifício, composta predominantemente por jovens, está 
promovendo o “Presépio Vivo”, que narra e representa, através de 
personagens que se movimentam, as passagens da história de Cristo, 
do nascimento à ressurreição. O presépio está montado na sede da 
Associação, no bairro Inácio, na cidade de Curitiba, no Paraná. A 
iniciativa pretende mostrar a todos a importância da vivência de um 
santo Natal e plantar, em cada um dos visitantes que vêem o presépio, 
uma semente de esperança, caridade e fé.  As apresentações vão até o 
dia 31 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde às 7 da 
noite. Aos sábados e domingos as apresentações vão das 2 da tarde às 
8 noite, com entrada franca.115 
 
6) A Arquidiocese de Campinas produziu um novo aplicativo para 
smartphone, chamado “iJuventude”. O objetivo é levar todas as 
informações sobre a Jornada Mundial da Juventude à juventude 
católica do Brasil, e também dos países de língua portuguesa, além de 
contribuir com a espiritualidade dos jovens. Trata-se do primeiro 
aplicativo católico brasileiro voltado para o evento juvenil.  O 
“iJuventude” foi pensado especialmente para o jovem católico e o 
tempo de graça que a Igreja no Brasil está vivendo em preparação para 
a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro. Pelo 
aplicativo, é possível conhecer a história das Jornadas Mundiais da 
Juventude, a trajetória da Cruz Peregrina e do Ícone de Nossa 
Senhora, e os hinos oficiais (disponíveis também em MP3). É possível 
ainda consultar as mensagens de Bento 16 e o acervo de conteúdo 
especial sobre Espiritualidade para o jovem. Por meio do 
“iJuventude”, o usuário vai ter acesso às últimas novidades dos 
principais sites sobre a Jornada e temas relacionados à Juventude no 
Brasil e no mundo.116 
 
7) Uma campanha de sensibilização contra a pobreza, que envolverá 
todas as dioceses dos Estados Unidos, é o projeto dos bispos da 
Conferência Episcopal Estadunidense, que será colocado em prática a 
partir de janeiro de 2012. Por ocasião desta iniciativa, o episcopado 
divulgará uma série de estatísticas sobre a condição de indigência da 

                                                 
114 Boletim da noite e madrugada de sexta-feira, 16/12/2011. 
115 Boletim da noite e madrugada de sábado, 17/12/2011. 
116 Boletim da noite e madrugada de domingo, 18/12/2011. 
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população, estimada em 15 por cento de seu total. Todas as paróquias 
e as famílias são convidadas a participarem desta iniciativa, unindo-se 
nas várias atividades de sensibilização.117 

 

 Dependendo das festas litúrgicas, o jornalismo da Rádio Imaculada Conceição 

também produz séries especiais sobre as solenidades da Igreja: “São temas catequéticos e 

festividades da nossa Igreja. Nesse caso, tiramos um dos blocos: A Igreja no mundo, um bloco 

civil ou a entrevista” (DEL PADRE, 2011, informação verbal), explana a jornalista. 

 Destacamos a ausência de um serviço importante, principalmente durante o horário 

que é veiculado o jornal: as notícias do trânsito da cidade. Para Del Padre, o principal 

obstáculo da não-realização do serviço na emissora é a “falta de mão de obra, pois demanda 

tempo” (2011, informação verbal). Evidenciamos também que a pauta do setor não é diária. 

 

 

3. Análise do jornal Milícia Sat 
 

 A partir de agora, com a análise morfológica, iremos classificar, primeiro, os gêneros 

jornalísticos do jornal Milícia Sat da Rádio Imaculada Conceição, para depois apontar os 

formatos encontrados nas duas edições do programa. Em seguida, iremos verificar, por meio 

da comparação, se as palavras-chaves encontradas no pensamento de Maximiliano Kolbe 

estão refletidas na programação jornalística da rádio. 

 Após ter analisado o corpus, quase cinco horas de gravação dos jornais e boletins da 

emissora católica, queremos apresentar o levantamento quantitativo dos formatos e gêneros 

utilizados na produção das duas edições do programa, conforme a proposta de classificação 

dos gêneros no radiojornalismo feita por Janine Marques Passini Lucht, que usa como base a 

classificação de José Marques de Melo. 

 Portanto, como metodologia usamos a classificação de Lucht e Marques de Melo. A 

quantificação foi medida em unidade de tempo (horas, minutos e segundos). A amostra foi 

composta por três programas da primeira edição e três programas da segunda edição do jornal 

Milícia Sat da Rádio Imaculada Conceição, durante o mês de novembro de 2011. 

  

 

 

                                                 
117 Boletim da noite e madrugada de segunda-feira, 18/12/2011. 
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Tabela 1: Análise comparativa dos Gêneros Radiojornalísticos 

por edição do jornal* 

 

 
Gêneros 

jornalísticos 
 

 
Jornal Milícia Sat 
Primeira Edição 

 
Jornal Milícia Sat 
Segunda Edição 

 
Total Geral 

 
Informativo 

 
79 

 
131 

 
210 

 
Opinativo 

 
3 

 
3 

 
6 

 
Interpretativo 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Utilitário 

 
3 

 
1 

 
4 

 
Diversional 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Superfície sonora 

** 

 
85 

 
135 

 
220 

* Conforme a proposta de classificação de Janine Marques Passini Lucht 
e José Marques de Melo. 
** Soma total da superfície analisada. 
 
 
 

 

79

3 0 3 0

131

3 0 1 0

informativo opinativo interpretativo utilitario diversional

Gráfico 1
Distribuição dos Gêneros Radiojornalísticos por edição do jornal

1ªed 2ªed



111 
 

 A soma de todos os gêneros jornalísticos encontrados nas duas edições do jornal 

Milícia Sat foi 220, sendo 210 registrados no gênero informativo, 6 no opinativo e 4 no 

utilitário. 

 

 

Tabela 2: Formatos presentes no Gênero Informativo* 

 

 
Formatos 

jornalísticos 
 

 
Jornal Milícia Sat 
Primeira Edição 

 
Jornal Milícia Sat 
Segunda Edição 

 
Total Geral 

 
Nota 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Notícia 

 

 
29 

 
52 

 
81 

 
Reportagem 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Entrevista 

 

 
3 

 
3 

 
6 

 
Boletim 

 

 
3 

 
2 

 
5 

 
Flash 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Manchete 

 

 
44 

 
74 

 
118 

 
Superfície sonora 

** 

 
79 

 
135 

 
210 

* Conforme a proposta de classificação de Janine Marques Passini Lucht 
e José Marques de Melo. 
** Soma total da superfície analisada. 
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 O formato mais frequente na emissora católica é a notícia, com 81 registros (primeira 

e segunda edição), seguido da manchete, com 91. Estes números revelam que o jornal Milícia 

Sat deseja informar o ouvinte. As notícias são mistas: religiosas e civis. 

 Importante destacar o espaço (tempo) que estes dois tipos de notícias ocupam no 

jornal. Na primeira edição, as notícias civis se encontram nos dois últimos blocos, com a 

duração de cerca de cinco minutos cada um, ou seja, aproximadamente, 10 minutos. Já as 

notícias religiosas estão distribuídas nos outros blocos em diferentes formatos: editorial, 

aproximadamente três minutos; boletim, em torno de dois minutos; entrevistas, mais ou 

menos cinco minutos (um bloco inteiro). 

 Esta mesma divisão acontece também no jornal da tarde, às 18h. As notícias civis 

ocupam os dois últimos blocos, com seis minutos de duração, enquanto as notícias religiosas 

estão em todos os outros blocos. Neste caso, é evidente a linha editorial do jornal, a emissora 

católica quer anunciar “a notícia à luz do Evangelho”. 
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Gráfico 2
Distribuição dos Formatos presentes no Gênero Informativo
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 Interessante também é perceber a ausência da nota e do flash nas duas edições do 

jornal. A reportagem, pelo menos nos programas analisados, também não esteve presente. A 

emissora ressalta que usa a reportagem especial nos dias em que a Igreja celebra uma festa. 

 Desta forma, podemos afirmar que o jornal Milícia Sat é basicamente feito com 

notícias, isto é, com “o relato integral do fato que já eclodiu no organismo social”, conforme 

José Marques de Melo (2003, p.66); não quer dar “furos”, mas informar o ouvinte “à luz da 

fé”, por meio de notícias, que, aliás, são todas retiradas da internet. 

 Como já evidenciamos, a entrevista ocupa sempre um bloco inteiro no programa, tanto 

na primeira edição quanto na segunda, é sempre com a participação de um bispo e com temas 

atuais da Igreja ou não, tem a duração de cerca de cinco a seis minutos. 

 A rádio usa também o boletim para informar os seus ouvintes. Além das duas edições 

do jornal, o formato está presente na programação da Rádio Imaculada Conceição nos 

seguintes horários: 11h30, 13h30, 16h30, 17h30, cinco vezes durante a noite e também cinco 

vezes na madrugada. 

 As duas primeiras notícias da noite são civis, as outras, e também as da madrugada, 

são todas religiosas. Eles estão também no final de semana, mas todos são gravados. 

Queremos ressaltar uma certa flexibilidade com os boletins, muitas vezes eles não entram na 

programação, como evidenciamos na amostra analisada. 

 Outro ponto para ser destacado, é o pouco uso dos formatos dos gêneros opinativos 

para uma emissora católica; esta utiliza somente o editorial como meio para formar a opinião 

dos ouvintes. 

 Conforme Janine Marques Passini Lucht, o debate e o painel  

 

[...] são dois formatos bastante importantes na composição do gênero 
opinativo [...] são ferramentas ideais para ajudar o ouvinte a formar a 
sua própria opinião, ouvindo diferentes pontos de vista e tendo acesso 
a informações diferenciadas. (2009, p.127) 
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Tabela 3: Formatos presentes no Gênero Opinativo* 

 

 
Formatos 

jornalísticos 
 

 
Jornal Milícia Sat 
Primeira Edição 

 
Jornal Milícia Sat 
Segunda Edição 

 
Total Geral 

 
Editorial 

 

 
3 

 
3 

 
6 

 
Comentário 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Resenha 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Coluna 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Testemunhal 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Debate 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Painel 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Caricatura / 

charge eletrônica 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Carta / e-mail / 

telefone 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Rádio Conselho 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Superfície sonora 

** 

 
3 

 
3 

 
6 

* Conforme a proposta de classificação de Janine Marques Passini Lucht 
e José Marques de Melo. 
** Soma total da superfície analisada. 
 

 

 



115 
 

 
 

 

 Na classificação, o último gênero usado pelo jornalismo da rádio é o utilitário, com o 

formato previsão do tempo. Sua presença é bem baixa, na análise foi registrada três vezes na 

primeira edição e uma só vez, na segunda. Já notificamos que a emissora também não faz uso 

de outro serviço importante para os ouvintes, principalmente na hora do rush, às 18h: as 

informações do trânsito. 
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Tabela 4: Formatos presentes no Gênero Utilitário* 

 

 
Formatos 

jornalísticos 
 

 
Jornal Milícia Sat 
Primeira Edição 

 
Jornal Milícia Sat 
Segunda Edição 

 
Total Geral 

 
Indicador 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Cotação 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Roteiro 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Serviço / Utilidade 

Pública 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Previsão de tempo 

 

 
3 

 
1 

 
4 

 
Trânsito 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Necrologia 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
Superfície sonora 

** 

 
3 

 
1 

 
4 

* Conforme a proposta de classificação de Janine Marques Passini Lucht 
e José Marques de Melo. 
** Soma total da superfície analisada. 



117 
 

 
 

 

 Como era de se esperar, os gêneros interpretativo e diversional não obtiveram nenhum 

registro na análise. Além da música, a rádio não possui muitos programas que tenham o perfil 

para divertir e entreter o seu público, ou até mesmo interpretar os fatos. 

 Por fim, iremos verificar se as palavras-chaves, encontradas no pensamento de 

Maximiliano Kolbe (primeiro capítulo), estão refletidas na programação jornalística da Rádio 

Imaculada Conceição, por meio da análise morfológica, ou seja, por meio de sua forma e não 

do seu conteúdo. 

 Segundo Marques de Melo, a morfologia de um jornal impresso “pode ser definida 

através da comparação entre os elementos utilizados na sua composição gráfica, ou seja, 

títulos, ilustrações e texto.” (1972, p.100, grifos do autor). Adaptamos este conceito para o 

rádio e classificamos os seguintes elementos: texto, vinheta (espote), manchete e publicidade. 

  Por texto, compreendemos todas as informações, o “núcleo do interesse do leitor” 

(MARQUES DE MELO, 1972, p.100), independentemente dos gêneros e formatos, ou seja: 

notícias, editorial, entrevista e boletim. Consideramos as vinhetas e publicidades como 

“ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos)” (MARQUES DE MELO, 1972, p.100), isto é, a 

complementação do texto. 
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 Segundo André Barbosa Filho (2003, p.122-123), espote  

 

[...] é uma peça radiofônica publicitária conhecida popularmente como 
anúncio radiofônico. [...] A característica principal do espote é a fala 
de locutores e atores apoiada por trilha musical, vinhetas, efeitos 
sonoros e ruídos que, devidamente superpostos, criam o cenário 
necessário para o entendimento da mensagem transmitida. 

 

 Portanto, nas vinhetas estão contidas também a abertura e o fechamento do programa. 

As publicidades têm um cunho testemunhal, “[...] se utilizam da credibilidade dos 

comunicadores [...]” (BARBOSA FILHO, 2003, p.126) para transmitir a mensagem. As 

manchetes seriam os títulos, que combinados com o texto, chamam a atenção do ouvinte. 

(1972, p.100). Manchete “é o flash lido pelo locutor ou pela dupla de locutores. Equivale à 

cabeça da matéria ou ao lide da notícia, um resumo [...]” (LUCHT, 2009, p.63, grifo do 

autor). 

  

  

Tabela 5: Morfologia do jornal Milícia Sat Primeira e Segunda Edição 

 

 
Elementos 

utilizados na 
composição sonora

 

 
Jornal Milícia Sat 
Primeira Edição 

 
Jornal Milícia Sat 
Segunda Edição 

 
Total Geral 

 
Texto* 

 
79 
 

 
104 

 
183 

 
Vinheta** 

 
14 
 

 
29 

 
43 

 
Manchete 

 
44 
 

 
74 

 
118 

 
Publicidade 

 
0 
 

 
18 

 
18 

 
Superfície sonora 

*** 

 
137 

 

 
225 

 
362 

* Texto: notícias, editorial, entrevista e boletim. 
** Nas vinhetas estão também contidas a abertura e o fechamento do programa. 
*** Soma total da superfície analisada. 
 



119 
 

 
 

 

 

 De 362 elementos utilizados na composição sonora dos jornais Milícia Sat Primeira e 

Segunda Edição, 183 são textos, 43, vinhetas, 118, manchetes e 18, publicidades. Dos 183 

textos, 34 são sobre o pensamento de Maximiliano Kolbe. As palavras-chaves encontradas 

foram: 20 sobre a Igreja Católica, 12 sobre o Papa e duas sobre a fé. O evangelho ou o salmo, 

lido no início de cada programa, não foi considerado como texto, ou seja, não consta na 

análise. 

 As manchetes, como vimos, são usadas como estratégia para chamar a atenção do 

ouvinte para determinada notícia. Das 118 manchetes, 44 são sobre as ideias do fundador da 

Milícia da Imaculada: 25 da Igreja e 19 do Papa. O restante das manchetes (77) anunciam as 

informações do mundo secular.  

 Apesar do número das notícias seculares ser maior nas manchetes, queremos lembrar 

que estas estão localizadas somente nos dois últimos blocos da programação (cerca de 12 

minutos). Isto é, o jornal dá ao ouvinte aproximadamente 88 minutos de informação e 

formação sobre o Sumo Pontífice e a Igreja Católica. 

 Com estes dados, podemos afirmar que há uma simbiose entre a fé e o jornalismo, pois 

durante quase toda a programação, por meio das manchetes, a emissora católica destaca e 

informa as notícias do mundo secular, mas, ao mesmo tempo, mais que a metade do jornal 

transmite as notícias da Igreja e do Papa. 
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 Outra forma de perceber esta mistura entre jornalismo e fé, é a utilização das vinhetas 

pela emissora. Das 43 registradas, 23 foram escritas segundo as indicações de Kolbe, a saber: 

11 sobre a Igreja, 5 sobre o Papa, e 7 sobre a verdade. 

 Das 18 publicidades, foram registradas 29 palavras-chaves: duas da Igreja, uma sobre 

a fé, 6 sobre a Milícia da Imaculada, 7 sobre o universalismo (todos e tudo), duas sobre o ato 

de “conquistar” almas para Cristo, duas sobre o “anúncio” do evangelho, e 8 sobre Nossa 

Senhora, Maria e a Imaculada. Sublinhamos que as publicidades estão presentes somente na 

segunda edição do jornal Milícia Sat. 

 Verificamos que é por meio das publicidades que a Rádio Imaculada Conceição 

transmite, de forma clara e imediata, o pensamente de Maximiliano Kolbe, isto é, usa da 

propaganda para “vender o seu carisma”, ou seja, propagar o ideal mariano, kolbiano e 

missionário. 
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Tabela 6: Análise morfológica das palavras-chaves de Maximiliano Kolbe 

na programação do jornal Milícia Sat Primeira e Segunda Edição 

 
Palavra-chave de 

Maximiliano Kolbe 
 

 
Texto* 

 

 
Vinheta** 

 
Manchete 

 
Publicidade 

 
Total 

 
Igreja Católica 

 
20 
 

 
11 

 
25 

 
2 

 
58 

 
Papa 

 
12 
 

 
5 

 
19 

 
0 

 
36 

 
Fé 

 
2 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
Universalismo 
(todos, tudo) 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
7 

 
 
7 

 
Verdade 

 

 
0 

 
7 

 
0 

 
0 

 
7 

 
Conquistar 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
Milícia da 
Imaculada 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
6 

 
 
6 

 
Luta 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Anunciar 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
Vontade de Deus 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Nossa Senhora / 

Maria / Imaculada 
Conceição 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
8 

 
 
8 

 
Superfície sonora 

*** 

 
34 
 

 
23 

 
44 

 
29 

 
127 

* Texto: notícias, editorial, entrevista e boletim. 
** Nas vinhetas estão também contidas a abertura e o fechamento do programa. 
*** Soma total da superfície analisada. 
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 Portanto, as palavras-chaves de Maximiliano Kolbe mais destacadas na programação 

jornalística da Rádio Imaculada Conceição são: Igreja Católica (58), Papa (36), Nossa 

Senhora / Maria / Imaculada Conceição (8), Universalismo (todos e tudo) e verdade (7), 

Milícia da Imaculada (6), fé (3), conquistar (2) e anunciar (2), luta (1). 

 Notificamos que ideias importantes de Padre Maximiliano não foram registradas na 

análise, por exemplo: santificação e salvação das almas, glória de Deus, vontade de Deus. 

Mas, a nosso ver, o conceito está presente na programação por meio das diversas palavras 

classificadas nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

2
0 0 0 0 0 0 0 0

11

5

0 0

7

0 0 0 0 0 0

25

19

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 1

7

0
2

6

1 2
0

8

Gráfico 6
Análise morfológica das palavras‐chaves de Maximiliano Kolbe

na programação do jornal Milícia Sat Primeira e Segunda Edição

Texto Vinheta Manchete Publicidade



123 
 

Tabela 7: Análise das palavras-chaves de Maximiliano Kolbe nos Gêneros Informativo e 

Opinativo do Jornal Milícia Sat Primeira Edição, às 12h30 

 

 
Palavra-chave 

de Maximiliano 
Kolbe 

 

 
 

Editorial 

 
 

Entrevista 

 
 

Manchete 

 
 

Notícia 

 
 

Boletim 

 
 

Total

 
Igreja Católica 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
0 

 
3 

 
6 

 
Papa 

 
0 
 

 
0 

 
6 

 
6 

 
0 

 
12 

 
Fé 

 
2 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Universalismo 
(todos, tudo) 

 
 
0 

 
 
0 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Verdade 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Conquista 

 
0 
 

 
0 

  
 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Milícia da 
Imaculada 

 
 
0 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Luta 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Anunciar 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Nossa Senhora /  

Maria / 
Imaculada 
Conceição 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Superfície 

sonora 
*** 

 
 
3 
 

 
 
1 

 
 
7 

 
 
6 

 
 
3 

 
 

20 

*** Soma total da superfície analisada. 
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Tabela 8: Análise das palavras-chaves de Maximiliano Kolbe nos Gêneros Informativo e 

Opinativo do Jornal Milícia Sat Segunda Edição, às 18h 

 

 
Palavra-chave 

de Maximiliano 
Kolbe 

 

 
 

Editorial 

 
 

Entrevista 

 
 

Manchete 

 
 

Notícia 

 
 

Boletim 

 
 

Total

 
Igreja Católica 

 
1 

 
1 
 

 
19 

 
12 

 
1 

 
34 

 
Papa 

 
0 

 
0 
 

 
19 

 
6 

 
0 

 
25 

 
Fé 

 
2 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Universalismo 
(todos, tudo) 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
Verdade 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Conquista 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Milícia da 
Imaculada 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
Luta 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Anunciar 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Nossa Senhora / 

Maria / 
Imaculada 
Conceição 

 
 
 
0 
 
 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
Superfície 

sonora 
*** 

 
 
3 

 
 

1 
 

 
 

38 

 
 

18 

 
 

2 

 
 

62 

*** Soma total da superfície analisada. 
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 O boletim, dentro da programação do jornal Milícia Sat Primeira e Segunda Edição, 

aborda sempre o tema da Igreja Católica. Conta com a presença dos correspondentes de 

diferentes filiais da emissora. No corpus analisado, o formato está presente no jornal da 

manhã, mas nem sempre no jornal da tarde. 

 Além dos boletins, o setor de jornalismo transmite também cinco pequenos programas 

informativos (chamados pela emissora de “plantão”) durante a programação diurna, 

vespertina e noturna da emissora. Os boletins da manhã e da tarde ganham o nome de A Igreja 

é Notícia. Com este título, conclui-se que as notícias veiculadas são todas religiosas. 

 Ao analisarmos os cinco boletins da noite do dia 17 e madrugada do dia 18, do mês de 

novembro de 2011, constatamos que estes possuem duas notícias civis e o restante das 

notícias é sobre o Papa e a Igreja Católica. 

 Queremos destacar também o uso da música nas vinhetas e manchetes do jornal, 

durante a abertura do programa, e a leitura das notícias dos blocos A Igreja no Brasil e das 

notícias civis, e enfatizar que o efeito Hora Certa está em cada bloco do jornal Milícia Sat. 

Estes (música e efeito) podem também ser considerados elementos ilustrativos na composição 

sonora do veículo. 

 Portanto, podemos concluir que o jornalismo da Rádio Imaculada Conceição, no que 

se refere ao conteúdo, reflete o pensamento de comunicação de Maximiliano Kolbe, pois mais 

que a metade da programação do jornal Milícia Sat é dedicada ao Papa e à Igreja Católica. 

Sem contar os boletins, que são basicamente feitos de notícias religiosas. 
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 Neste sentido, podemos afirmar que há uma simbiose entre o jornalismo e a fé, a 

emissora utiliza dos gêneros informativo e opinativo para transmitir suas notícias civis e 

religiosas. Talvez o que não esteja claro na emissora católica é o conceito dos gêneros e 

formatos do jornalismo. 

 Na análise, observamos que o jornal praticamente usa só um formato, o de notícia 

(gênero informativo), para transmitir a informação aos seus ouvintes. O gênero opinativo está 

presente somente no editorial. Isto significa que a rádio informa mais do que forma o seu 

público. 

 Acreditamos que, para estar mais de acordo com o pensamento de Maximiliano Kolbe, 

a emissora precisaria utilizar outros formatos do gênero opinativo, como por exemplo: o 

comentário. Este daria a possibilidade de transmitir o que a rádio pensa do fato em si e não 

somente o fato. 

 Também o debate e o painel ajudariam na construção da opinião do ouvinte sobre 

determinado assunto (civil ou religioso), ou até mesmo sobre a espiritualidade mariana e 

missionária (presente somente nas publicidades). Questionada sobre a possibilidade da 

utilização de outros gêneros e formatos na programação, a jornalista Imaculada Del Padre 

respondeu simplesmente não pensar no assunto. 

 Para estar ainda mais próximo do pensamento de Maximiliano Kolbe, o setor de 

jornalismo poderia oferecer aos ouvintes informações sobre o movimento da Milícia da 

Imaculada no mundo e nas suas filiais, e não somente retransmitir o programa do Vaticano ou 

contar com a participação de correspondentes informando os eventos locais ou regionais de 

suas paróquias ou dioceses. 

 Quando pensamos em Kolbe, pensamos em Nossa Senhora, na Imaculada. Será que o 

jornal da rádio não poderia entrevistar especialistas sobre temas marianos? Ou o editorial não 

poderia ter um enfoque mais missionário ou kolbiano? No que se refere ao formato, estas 

questões poderiam servir de pistas para uma nova programação jornalística: diminuir o foco 

informativo e aumentar o enfoque opinativo. 

 Mas, para isto, o jornal deveria se desvincular da programação da Rede Milícia Sat, ou 

seja, da programação veiculada na madrugada da rádio. Portanto, seriam novas entrevistas, 

novos editoriais, novas sonoras. Por falar nelas, as notícias com sonoras do jornal deveriam 

ser produzidas pelo jornalismo da rádio, e não simplesmente retiradas de outros jornais (civil 

e religioso). 

 Após a pesquisa, chegamos à conclusão que a emissora percorre as pegadas de Padre 

Kolbe, mas há necessidade de aprofundar a sua herança, ou seja, ter a coragem de desbravar 
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novos caminhos (escrever suas próprias notícias, registrar suas próprias sonoras), utilizar 

novos gêneros e formatos (preparar boletim sobre trânsito e tempo), isto é, aprimorar o que já 

está sendo realizado. 

 Caso contrário, a Rádio Imaculada Conceição 1490 AM estará somente informando o 

fato em si, e não formando os seus ouvintes, lembrando que o objetivo principal de Padre 

Kolbe não era somente informar, dar a notícia, mas formar os seus fiéis, ou seja, “conquistar o 

mundo inteiro a Cristo por meio da Imaculada”, com todos os meios possíveis, inclusive pelo 

jornal Milícia Sat. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Evangelizar é comunicar (João Paulo II) 

 

 

1. Pressupostos 
 

O objetivo desta pesquisa era investigar a programação jornalística da Rádio 

Imaculada Conceição 1490 AM, descobrir os gêneros e formatos que a emissora católica usa 

no jornal Milícia Sat, e se estes conteúdos correspondem ao pensamento comunicacional de 

Maximiliano Kolbe. 

Para isso, registramos a história da emissora católica na cidade de São Bernardo do 

Campo, em São Paulo, resgatamos a expressão “Milícia da Imaculada” conforme o 

pensamento de Maximiliano Kolbe e comparamos a proposta comunicacional do fundador da 

M.I. com as de seus contemporâneos Tiago Alberione (fundador da Família Paulina) e 

Josemaría Escrivá de Balaguer (fundador do Opus Dei). 

A história da Rádio Imaculada Conceição tem suas origens no nascimento do 

movimento da Milícia da Imaculada, que no início era apenas um sonho de um jovem 

franciscano e alguns amigos confrades. Maximiliano Kolbe queria, através dos meios de 

comunicação social, "conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio da Imaculada”. 

De Roma, o franciscano conventual retorna à sua pátria, Polônia, e começa o desafio 

de difundir a boa-nova do reino por meio da imprensa. O movimento da M.I. vai além das 

fronteiras, e chega ao Japão. Mas, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, 

Maximiliano é preso pela Gestapo. No Campo de Concentração de Auschwitz, o sacerdote 

católico morre para salvar um pai de família. Era 14 de agosto de 1941. 

Suas cinzas são espalhadas ao vento e chegam ao Brasil em 1987, no dia 14 de 

novembro. Outro franciscano, Frei Sebastião Benito Quaglio, junto com alguns fiéis da 

Paróquia Santíssima Virgem, localizada em São Bernardo do Campo, começa a sonhar com o 

anúncio do reino sendo transmitido através dos meios de comunicação social, principalmente 

o rádio. 

Segundo Giuseppe Simbula (1998) os primeiros artigos de Maximiliano Kolbe podem 

ser divididos em quatro categorias: nota de redação (uma visão mais apostólica), artigos 
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catequéticos (um olhar mais filosófico, dogmático, litúrgico e moral, mariano, franciscano e 

missionário), vida da M.I. (informação sobre a natureza e a finalidade do movimento) e 

apresentação de modelos concretos (testemunhais). 

Em seus textos, principalmente nos primeiros anos, o religioso apresentava a situação 

financeira da obra e pedia ajuda aos leitores, com campanhas e prêmios para os 

colaboradores. Ele queria alcançar todas as pessoas, por isso, os preços de suas edições eram 

baixos. Em 1935, o jornal diário chega a atingir 276.740 exemplares e os temas abordados 

são: Igreja, vida religiosa e sociocultural, escritos à luz da fé e da ética cristã. 

Ele conhecia o seu público, tinha claros os seus objetivos. Não se contenta com um 

único jornal, mas produz vários, inclusive, uma revista para os sacerdotes. Chega a construir 

uma central de rádio no convento. Na aparência tipográfica, seus jornais e revista são muito 

simples, também no conteúdo. 

Ao comparar os escritos de Maximiliano Kolbe com os de Tiago Alberione e 

Josemaría Escrivá, percebemos que todos eram seguidores fiéis da Igreja, e, por esta razão, 

enxergavam o uso dos meios de comunicação como uma “arma” para defender a instituição 

católica de seus inimigos, principalmente os maçons. 

Neste contexto histórico, entendemos a insistência e o uso das palavras “conquista", 

“milícia”, “arma”, “luta” nos textos de Maximiliano Kolbe. Por meio da “boa imprensa”, 

todos eles buscavam dar “glórias a Deus”, “salvar as almas”. O discurso do universalismo 

(todos e tudo) é comum entre os três. 

Mas, a utilização destas palavras medievais tem também outras origens. Por exemplo, 

a expressão Milícia da Imaculada carrega consigo a história de um povo e uma influência 

franciscana. 

É importante destacar que Maximiliano Kolbe pensa na M.I., em 1917, em plena 

Primeira Guerra Mundial. Como todos os poloneses, o jovem Kolbe era também um patriota, 

quis até deixar o convento e lutar em defesa de seu país. 

Mas, o nome traz consigo também uma herança franciscana. Em 1198, Francisco de 

Assis é preso, pois era um voluntário na guerra contra Perúgia. Na prisão, abandona o seu 

sonho de ser soldado e se transforma no fundador de uma nova ordem religiosa. 

Ao adotar a expressão Milícia da Imaculada, Maximiliano quer mostrar que este 

exército não é um exército, qualquer exército, mas ao contrário, este é da Imaculada, pois a 

obra é dela e seus membros pertencem a Ela. Desta forma, entendemos a necessidade do uso 

de palavras medievais, tais como: “conquista”, “exército”, “soldado”, “milícia”, “arma”, nos 

escritos de Maximiliano Kolbe. 
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Como sabemos, o estudo de gêneros jornalísticos iniciou há mais de 150 anos, na 

Inglaterra, como afirma José Marques de Melo (2003). No Brasil, surgiu por meio de Luiz 

Beltrão, a partir da década de 1960. O estudioso observou os gêneros informativo (1969), 

interpretativo (1976) e opinativo (1980). José Marques de Melo é um dos seus seguidores, que 

identificou mais dois gêneros jornalísticos: o utilitário e o diversional (2010). 

Ainda hoje, o rádio continua sendo um dos meios mais democráticos, pois o ouvinte é 

cativado pela sua simplicidade, rapidez, interatividade e baixo custo. O veículo dá a 

oportunidade para quem escuta, de imaginar, de criar. Por meio destas características, 

ressaltamos que a Rádio Imaculada Conceição informa, forma e diverte os seus ouvintes. 

A emissora católica, mantida por doações espontâneas de seus colaboradores e 

ouvintes, transmite sua programação 24 horas, sem comerciais, e é geradora da Rede Milícia 

Sat. Em outubro de 2011, a rádio alcançou o nono lugar no IBOPE. A quantidade de ouvintes 

nos dois principais programas da emissora (Santo Rosário e Momento de Fé) foi de 20.370 

por minuto. 

Seus programas são basicamente de formação, entretenimento e informação, ou seja, 

apresentam aspectos de conteúdos cristãos, de música e de jornalismo. Portanto, a 

programação é essencialmente religiosa e espiritual, isto é, parafraseando o slogan da rádio, o 

evangelho está em primeiro lugar. 

 

 

2. Resultados 
 

Tínhamos como hipóteses, que o jornalismo da Rádio Imaculada Conceição 1490 AM 

mostrasse a eficácia dos gêneros jornalísticos: opinativo e informativo, presentes na 

programação do jornal Milícia Sat, e que a emissora, por meio do conteúdo jornalístico 

veiculado, priorizasse o pensamento comunicacional deixado por Maximiliano Kolbe, 

fundador da Milícia da Imaculada, expresso na seguintes palavras: Igreja, Papa, Imaculada 

(Nossa Senhora), anunciar, universalismo (todos e tudo), Milícia da Imaculada, verdade, 

conquista, luta e fé. 

Constatamos que os dois gêneros (informativo e opinativo) estão presentes no jornal 

Milícia Sat, portanto, há uma simbiose entre o jornalismo e a fé, no que se refere ao conteúdo. 

Mas, percebemos que a rádio informa muito mais do que forma, pois as informações são 

praticamente transmitidas pelo formato de notícia. Do gênero opinativo, a emissora usa 
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somente o formato de editorial. Portanto, há uma desigualdade no que se refere ao formato 

dos gêneros jornalísticos. 

Importante salientar que, referente ao tempo e conteúdo, mais da metade das 

informações transmitidas pelo jornal são religiosas e não civis (estas últimas ocupam somente 

os dois últimos blocos do jornal, tanto na primeira edição como na segunda). 

 

 

3. Conclusão 
 

Neste contexto, podemos afirmar que o pensamento de Maximiliano Kolbe está 

presente na programação jornalística da rádio, mas que, a nosso ver, poderia estar ainda mais 

presente, principalmente por meio de outros formatos do gênero opinativo, como por 

exemplo: o comentário, o debate e o painel. 

Com estes outros formatos, a Milícia da Imaculada daria ao ouvinte a possibilidade de 

adquirir opiniões, não somente informações. Por meio destes, o movimento conseguiria 

difundir a espiritualidade mariana e missionária. No momento, esta é praticamente veiculada 

por meio das publicidades. 

Ressaltamos a ausência de notícias internas e externas do movimento (da sede, das 

filiais e internacionais), fundamentais para Maximiliano Kolbe. A rádio poderia oferecer aos 

ouvintes também serviços de utilidade pública, como trânsito e tempo (a rádio já transmite o 

segundo formato, mas não com frequência, principalmente na segunda edição do jornal). 

Aliás, estes serviços deveriam ser produzidos pelo setor de jornalismo e não retirados de sites. 

Esta observação também se adapta para as entrevistas e os editoriais do jornal. 

Sabemos que a rádio produz muita informação, veiculada principalmente na madrugada, mas 

acreditamos que estes dois formatos (entrevista e editorial) poderiam ter um cunho mais 

próximo ao pensamento comunicacional de Maximiliano Kolbe e não somente sobre a Igreja 

e o Papa. 

Concluímos, portanto, que a utilização de outros formatos, principalmente o do gênero 

opinativo, ajudará a Rádio Imaculada Conceição 1490 AM a manter vivo o pensamento 

comunicacional de Maximiliano Kolbe dentro do jornal Milícia Sat, pois conseguirá 

transmitir a espiritualidade mariana e missionária do fundador da M.I., ou seja, formará a 

opinião de seus ouvintes, e não somente informará os fatos, sejam estes religiosos ou civis. 
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