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TÍTULO
Conectados pelo Espírito: Redes de contato e influência entre líderes
pentecostais e carismáticos ao Sul da América Latina

RESUMO
Desde o princípio do século XX o pentecostalismo tem se
apresentado como um movimento de renovação do cristianismo no Norte que
se espalhou rapidamente ao Sul. Atualmente, o intercâmbio global e cultural
estimula a diversificação das relações sociais internas dessa rama religiosa.
Analisaremos nessa tese redes pessoais entre líderes pentecostais e
carismáticos que conduzem organizações religiosas com menos de vinte mil
membros. Através dessas redes baseadas em contato e influência, tais líderes
compartilham imaginários religiosos e políticos específicos e podem expandir o
escopo de suas atuações atravessando fronteiras nacionais. Examinaremos de
que forma dois conjuntos de relações pessoais foram construídos, como estão
conectados entre si como uma única rede, e como estão integrados a uma
cena transnacional mais ampla de pregadores itinerantes globais. Cada uma
dessas sub-redes tem uma trajetória relacionada pelos atores com as “ondas”
descritas pelas histórias oficiais do pentecostalismo e do movimento
carismático. Nossa pesquisa foi desenvolvida durante os anos 2008 e 2009 em
três cidades ao Sul da América Latina: Buenos Aires (Argentina), Porto Alegre
(Brasil) e Montevidéu (Uruguai).

Palavras-chave:

Movimento

América Latina, Transnacionalização, Redes.

carismático,

Pentecostalismo,
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TITLE
Connected by the Spirit: networks of contact and influence among Pentecostal
and charismatic leaders in Southern Latin America

ABSTRACT
Since the beginning of the 20th Century Pentecostalism has been
presented as a Christianity renewal movement emerged in the North that
quickly spread to the South. Currently, increasing global and cultural exchange
stimulates the diversification of internal social relations of this religious linkage.
In this thesis it will be analyzed networks among leaders who conduct
centralized religious organizations with less than twenty thousand members.
Through these networks based on contact and influence, such leaders share
specific religious and political imageries and can expand the range of their
performance trespassing national boundaries. It will be examined in which way
two sets of personal networks were built up, how they are linked between
themselves as a unique network, and how they are integrated with a wider
transnational scene of global itinerant preachers. Each of these subnetworks
has a story linked by actors to the “waves” described by Pentecostal and
charismatic movement official histories. Our research was performed during the
years 2008 and 2009 among Pentecostal and charismatic leaders in three cities
situated at Southern Latin America: Buenos Aires (Argentina), Porto Alegre
(Brazil) and Montevideo (Uruguay).

Keywords: Charismatic movement, Pentecostalism, Latin America,
Transnationalization, Networks.
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