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Resumo 

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

Transnacionalização Evangélica para a Europa, vinculado à linha de pesquisa 

Antropologia, Política e Religião, em andamento desde maio de 2008.  

Os estudos sobre o conceito de transnacionalização tem chamado atenção para a 

formação de redes transnacionais e, por conseguinte, para as relações entre os atores 

transnacionais. Nessa perspectiva, o presente trabalho dedica-se a apresentar a dinâmica 

das relações sociais entre os atores da rede transnacional no segmento religioso 

pentecostal. Mais especificamente, busco compreender esta dinâmica a partir da igreja 

Encontros de Fé e de seu líder Isaías Figueiró. Para tanto, durante a pesquisa foi 

analisado os cruzamentos de fronteiras por Isaías Figueiró no sentido do Brasil para a 

Europa. E, o cruzamento de pastores europeus, ligados a sua rede, no sentido contrário 

ao seu. Ou seja, da Europa para o Brasil. A partir dessa dinâmica busquei compreender: 

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 se relacionar com outros atores transnacionais. A metodologia utilizada para a coleta 

de dados é essencialmente qualitativa e se baseia na realização de entrevistas semi-

estruturadas junto ao pastor Isaías Figueiró e seu vice-presidente, o pastor Christian Lo 

Iacono; na observação participativa nos eventos transnacionais realizados pela igreja 

Encontros de Fé e nos cultos dominicais, além do acompanhamento das atualizações no 

site da igreja, no site da escola da igreja e no site dos pastores vinculados à rede de 

Isaías, bem como o acompanhamento dos programas de televisão e rádio de sua Igreja 

 

 


