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Introdução: O presente trabalho se inscreve no projeto do professor Dr. Ari Pedro Oro intitulado: 

Transnacionalização Evangélica para a Europa. Este, está vinculado à linha de pesquisa de 
Antropologia, Política e Religião, em andamento desde maio de 2008.  Este trabalho resulta de 
pesquisa etnográfica acerca dos movimentos transnacionais pentecostais na rede transnacional do 
pastor Isaías Figueiró, pelo período de três anos, na Igreja Encontros de Fé.  

Metodologia: Para a realização dessa pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 
entrevistas in loco com os pastores, gravadas e 
transcritas; observação participante nos cultos e nos 
eventos especiais; acompanhamento dos meios de 
comunicação.o 

Imaginário religioso: Referindo-se ao  

movimento pentecostal, Waters diz que o 
pentecostalismo sustenta o imaginário, 
segundo o qual "um mundo globalizado teria 
uma única sociedade e cultura,.., e com alto 
grau de multicentricidade” Waters (1995:3) 

Objetivos: analisar a formação de redes transnacionais 

a partir da dinâmica transnacional da igreja Encontros de 
Fé e de seu líder Isaías Figueiró. A partir dessa dinâmica 
buscou-se compreender o seguinte: a) o papel da 
dinâmica transnacional e rede transnacional nas relações 
de Isaías com a sua igreja e com os atores transnacionais 
da sua rede transnacional e b) quais são os benefícios 
alcançados pelos atores transnacionais neste movimento 
de cruzar fronteiras e de se relacionar com outros atores 
transnacionais.  

Campo: “(...) é um espaço dinâmico e de 

relações entre indivíduos e estruturas sociais, 
espaço de lutas onde os agentes almejam 
alcançar o poder. O campo possui leis próprias 
e diferentes para cada campo”. (BOURDIEU,  
2001). 

Igreja Encontros de FÉ: fundada em 1993 

pelo pastor Isaías Figueiró após anos 
trabalhando como evangelizador nas ruas e 
em igrejas de conhecidos. O método utilizado 
por Isaías para evangelizar as pessoas foi 
aprendido do Evangelizador argentino Carlos 
Annacondia.   

Conclusão:  A rede transnacional permite ao pastor 

Isaías mobilidade transnacional, mas não só isso. A rede 
confere a ele, também, status de importância no meio 
pentecostal internacional entre pastores e fiéis. O estudo 
chama atenção para a questão do conhecimento 
adquirido por estar em contato com diferentes pastores 
de diferentes partes do mundo. Outra questão é que a 
sociedade em rede traz uma segurança para os pastores 
pertencentes à rede, no sentido que uma vez conectados 
há uma ajuda mútua quando estes estão próximos  um 
do outro. 

Isaías Figueiró não contente com os métodos 

de evangelização conhecidos por ele, viaja até 
o Uruguai para conhecer o evangelista 
argentino Carlos Annacondia. A partir deste 
momento, a sua rede transnacional  só tenderá 
a crescer, lhe proporcionando viajar para 
vários países do mundo em busca de novos 
contatos transnacionais.  
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