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Introdução: 
 
Este trabalho resulta de pesquisa etnográfica acerca dos movimentos transnacionais pentecostais. O 
objetivo é compreender as motivações e as    estratégias que levam pentecostais a se relacionar em 
redes transnacionais nos países do MERCOSUL,  da Europa e da África. Nessa perspectiva, observamos o 
surgimento de uma escola bíblica, na Igreja  Encontros de Fé, de Porto Alegre, em parceria com o pastor 
sueco Ulf Ekman, a Escola Bíblica     Word of Life (EBWL). 
 

Escola Biblíca Word of Life(EBWL): 
A escola iniciou suas aulas no dia 9 de Março de 2011, sendo a primeira aula dada pelo seu 
fundador, sueco, pr. Ulf Ekman. Ela tem por objetivo evangelizar, desenvolver a fé e treinar fiéis a 
serem missionários e pastores. Por ser uma parceria com a escola do pastor Ulf Ekman, na Suécia, 
os professores são enviados da Suécia para lecionar aqui.  A escola matriz, na Suécia, tem mais de 
27 anos e está espalhada por diversos países europeus, na Ásia e na África. Foi por intemédio do pr. 
Cristian Lo Iacono que a escola abriu sua primeira filial no Brasil.  
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Metodologia: 
 
Para a realização dessa pesquisa foram 
utilizados as seguintes ferramentas de 
pesquisa: entrevistas com os pastores in 
loco, gravadas e transcritas; observação 
participante nos cultos e nos eventos 
especiais; acompanhamento dos meios de 
comunicação. 

Objetivos: 
 
O objetivo desse trabalho é analisar as 
interações entre a igreja Encontros de Fé e 
a igreja sueca Word of Life. E, perceber as 
motivações que levaram a Igreja Encontros 
de Fé (IEF) e o Ministério Word of Life a 
trazer para a IEF a EBWL e as suas 
expectivas em relação ao resultado dessa 
parceria. 

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). 

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) 
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Considerações Finais: 
Através do trabalho etnográfico e das entrevistas com o Pr. Cristian Lo Iacono, pode-se perceber que umas das 
motivações para o surgimento da escola é a formação de novos líderes, visando o crescimento da igreja. Além disso, 
seria o fato da escola Word of Life  já ter uma estrutura pronta, isso facilitaria a agilização da criação da escola na 
IEF, podendo durante esse ano avaliar o desempenho da escola e pensar numa escola própria da igreja. 
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