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O presente trabalho se inscreve no projeto cujo objetivo é analisar o processo de transnacionalização religiosa de

igrejas pentecostais para a Europa. Tal processo que se dá pela formação de redes de relacionamento pessoais

entre  líderes  religiosos  e  está  associado  a  noção  comum  no  campo  evangélico  de  que  a  Europa  deve  ser

reevangelizada. A exposição centra-se no caso da Igreja Maanaim e seu trabalho missionário em Roma/Itália.

Metodologia

Nesta  pesquisa  foi  empregado  o  método  de
observação participante, assim como técnicas de
entrevistas  semi-dirigidas  com  o  líder  da
denominação  e  o  responsável  pela  missão  em
Roma,  além  da  análise  do  conteúdo  das  mídias
eletrônicas da igreja.

Referentes teóricos

Transnacionalização

“(...) toda relação que, por vontade deliberada ou por
destinação, se constrói no espaço mundial para além
do  quadro  estatal  nacional  e  que  se  realiza
escapando, ao menos parcialmente, do controle ou da
ação mediadora dos Estados.” (Badie et Smouts 1995,
p. 70) 

Missão Invertida

Noção utilizada  por Paul Freston (2004), análoga
as noções de “evangelização ao contrário” (Mary,
2008)  ou  “evangelização  de  retorno”  (Trombetta,
2013), pode ser definida como o processo onde: 

“aqueles  que  um  dia  foram  objeto  de  missão,
catequisados  nas colônias, invertem o fluxo histórico,
enviando  missionários  para  as  metrópoles,  com  a
consigna de converter a seus cidadãos” (Carranza e
Mariz, 2013, p.29)
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BIC/UFRGS

A Igreja Maanaim está localizada na zona norte de Porto

Alegre/RS. Foi fundada pelo Pastor Josué Dilermando que

vem realizando viagens missionarias para a Europa desde

2009  visitando  lugares  como  Gales,  Portugal,  Itália  e

Romênia.  Desde  2011,  a  denominação  mantêm  um

trabalho missionário em Roma, conduzido pelo Pr. Edilson

Ávila e sua esposa. A missão segue o princípio bastante

difundido  no  campo  pentecostal  latino-americano  de

“reevangelização da Europa”, cuja noção está associada à

ideia  de  que  a  Europa  está  “esfriando espiritualmente”,

sendo necessário um avivamento espiritual levado a cabo

por  seus  irmãos  latino-americanos.  O  que  constitui  um

processo  que  pode  ser  chamado  de  “missão

invertida”(Freston, 2004).


