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Introdução: Este estudo versa sobre uma rede religiosa transnacional liderada pelo pastor Isaías Figueiró, de 

Porto Alegre, fundador e presidente da igreja Encontros de Fé, o qual circula por países da Europa, da 
América do sul, da África e da Ásia para formar parcerias, desenvolver projetos em conjunto e conhecer 
novos trabalhos. Em especial, a atenção será dada à parceria firmada entre o líder religioso de Porto Alegre 
e o pastor sueco Ulf Ekman, da Igreja Word of Life, a qual, além de várias visitas mútuas, implicou na 
experiência de uma Escola Bíblica sueca na igreja Encontros de Fé pelo período de um ano, de março de 
2011 a dezembro de 2011. 

 
 

Metodologia: Na  pesquisa foi utilizado o método 

etnográfico, com  a realização da observação participante 

nos cultos e nos eventos especiais, realização de  entrevistas 

com pastores e fieis, acompanhamento dos fatos através 

dos meios de comunicação, isto tudo a partir de 2011.  

Objetivos: analisar as inserções  transnacionais da igreja 

Encontros de Fé e de seu líder Isaías Figueiró, vendo, 

especialmente:  a) as motivações para a formação e 

participação em  redes religiosas transnacionais; b) como 

ocorre a operacionalização da transnacionalização 

religiosa; c) o balanço da experiência transnacional com a 

igreja sueca Word of Life. 

Conclusão:  participar de redes  religiosas transnacionais  

permite ao pastor Isaías não somente mobilidade transnacional, 

mas, especialmente, elevar seu status no meio evangélico local 

e nacional. Posto que este constitui um meio social bastante 

competitivo. Manter contatos internacionais e participar de 

redes  religiosas transnacionais, especialmente europeias, 

constitui-se num estratégico espaço politico de fortalecimento 

da legitimidade simbólica e social, e do aumento na 

quantidade de fiéis. 

Igreja Encontros de Fé: fundada em 1993 pelo pastor Isaías 

Figueiró, após anos de trabalho como evangelizador nas 

ruas de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul, e 

em igrejas evangélicas. Hoje ela conta com sete 

congregações em Porto Alegre e quarenta e cinco 

congregações na grande Porto Alegre e cidades da serra 

gaúcha. O número estimado de fiéis frequentadores da 

igreja é de 20.000.  Isaías utilizou o método de 

“libertação”   usado pelo pastor  argentino Carlos 

Annacondia, o qual consiste em libertar as pessoas 

durante os eventos de evangelização, que ocorrem em 

parceria com outras igrejas, nas “tendas de libertação” 

através do ato de "imposição das mãos“. 
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Rede Transnacionais: Rede Transnacionais: Guarnizo e Smith 

argumentam que as práticas transnacionais  se espalham por 

dois ou mais territórios porque os agentes implicados 

estabelecem e constroem  “relações sociais”, “políticas”, e 

“economias específicas”, de acordo com os interesses de 

ambos os lados. Assim, interesses  e acordos asseguram a 

constituição de redes transnacionais, também religiosas 

(GUARNIZO & SMITH, 1998:7).  
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