
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. Este trabalho visa 

descrever o processo de formação, estruturação, ampliação e manutenção da rede 

transnacional pentecostal liderada pelo pastor Isaias Figueiró e sua Igreja Encontros de 

Fé, de Porto Alegre. Para tanto, são analisadas as relações que este pastor, que é 

também presidente da mencionada igreja, tem construído, ao longo da sua trajetória 

religiosa, com pastores, líderes pentecostais e evangelistas de países europeus e da 

América Latina. Focamo-nos, principalmente, nos contatos estabelecidos com pastores 

europeus. Pelo período de três anos acompanhamos as relações do pastor Isaías Figueiró 

com líderes pentecostais associados a sua rede de contatos pessoais. Neste estudo foram 

analisados os seguintes aspectos: a) a maneira pelo qual os laços, que conectam os 

“nós” da rede, se tornam mais fortes; b) as condições para que estes laços se conectem; 

c) as prerrogativas em jogo nas relações entre os “nós”; e, d) o capital conectivo dos 

“nós”. Os resultados apontam para um intenso fluxo de informações que ocorre entre os 

pontos da rede. Da mesma forma, destaca-se também que a dinâmica transnacional 

impõe um processo crescente de mobilidade, de territorialização e desterritorialização. 

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. 
 


