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Resumo

Este trabalho corresponde a um levantamento do número de templos da Igreja Universal do 
Reino de Deus (IURD) pelo mundo e está relacionado à pesquisa de Transnacionalização da 
Religião Evangélica do Brasil para a Europa realizada pelo Prof. Dr. Ari Pedro Oro. Os dados 
foram recolhidos entre os meses de novembro e dezembro de 2014, tendo como base as listas 
de endereço disponibilizadas pela denominação em suas mídias eletrônicas. Foi dada 
preferencia para as páginas da denominação do próprio país pesquisado, quando existentes, 
seguida da página atual da denominação (http://www.universal.org/enderecos/), e do auxílio 
de dois blogs mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 
(http://iurdenderecos.blogspot.com.br/ e https://iurdenderecos.wordpress.com/about/), os 
quais serviram de comparação para o acompanhamento da atualização dos dados. O trabalho
foi dividido em duas partes, a primeira contém os dados relativos ao Brasil e a segunda os 
dados relativos ao resto do mundo. Os dados relativos ao Brasil estão divididos por unidade 
federal contendo o número de cidades por unidade federal, o número de templos e o número 
de cidades com templos. Os dados em outros países forma divididos em sete tabelas (América 
do Sul, do Norte e Central, Europa, África, Ásia e Oceania), contendo os mesmos dados, no 
entanto estes sofreram uma adaptação devido à diversidade de organizações populacionais e 
administrativas encontradas nos países em questão. São 5.500 templos em todo o Brasil, 
divididos em 2.319 cidades. Os seis Estados onde a IURD está mais presente são SP, RJ, MG, 
BA, RS e PR, em outras palavras, sobretudo na região sudeste e sul, correspondendo quase 
com exatidão à ordem dos Estados por população segundo o Censo de 2010 
(http://www.censo2010.ibge.gov.br/). A IURD possui filiais em cinco continentes, sendo mais 
presente na América Latina, seguida da África e Europa. Na América do Sul e do Norte, a 
Universal já possui templos em todos os países. Ao passo que no continente africano está 
principalmente no extremo sul e nos países de língua portuguesa. No caso da Europa a 
denominação tem presença principalmente em Portugal, Espanha e Reino Unido onde seu 
público-alvo é, sobretudo, constituído por imigrantes latino-americanos.


