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Este trabalho se inscreve numa pesquisa mais ampla que tem como objetivo analisar o processo de
transnacionalização religiosa de igrejas pentecostais e suas redes de contato no exterior. Apresentamos aqui o
caso do Centro de Avivamento Para as Nações, localizado na zona norte de Porto Alegre/RS. Esta denominação
foi fundada em 2002 pelo Apóstolo Silvio Ribeiro e sua esposa, após receberem formação teológica na
Argentina.
É digno de nota a relação mantida pela denominação com o célebre evangelista Benny Hinn, sendo ela
responsável por sua vinda para Porto Alegre em duas ocasiões, março de 2009 e em fevereiro de 2015. Para a
viabilização de tais eventos Apóstolo Silvio realizou viagens e encontros buscando a constituição de alianças
entre o campo evangélico local, o nacional e o exterior; ou seja, firmou parcerias, laços e redes com líderes de
outras denominações.

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)
Rede:
“(...) organização social composta de indivíduos ou
grupos cuja
Fonte: Twiter da denominação - https://twitter.com/profetas_nacoes

dinâmica

busca a

perpetuação,

a

consolidação e a progressão de atividades de seus
membros numa ou várias esferas sociopolíticas.”
(Colonomos, 1995, p. 22)

Metodologia
Foi utilizado o método de observação participante,
em cultos e eventos da denominação, além de
entrevistas

informais

com

membros

e

acompanhamento das mídias eletrônicas e rádio.
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