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RESUMO 

 

 

A religião é um fenômeno inerente à maioria da população, sendo de livre escolha, 

particularmente no Brasil. Sendo a Geografia uma ciência de grande envergadura, há tempos 

ela se dedica a abordar o tema religioso. O trabalho dedicou-se em compreender o espaço 

sagrado, sua dispersão e sua relação com o lugar no contexto do Protestantismo, abrangendo e 

contrapondo as categorias dos Pentecostais e Católicos. Para tanto, o estudo retoma relatos de 

experiências de pessoas da Igreja Metodista Central em São João Nepomuceno - MG, além  

de relacionar informações estatísticas, publicações de jornais e imagens. A experiência 

conformada e dispersada resulta como uma proposta à compreensão do virtuoso crescimento e 

propagação do Protestantismo. 

 

PALAVRAS CHAVES: experiênca, espaço sagrado, lugar, espacialidades  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 

 

 

La religion est un phénomène inhérent à la plupart de la population est de libre choix, en 

particulier au Brésil. Etre une science de la géographie majeur, il ya des moments, elle est 

dédiée à aborder le thème religieux. Le travail dévoué sur la compréhension de l'espace sacré, 

sa dispersion et sa relation avec le lieu dans le cadre du protestantisme, couvrant et contrastant 

les catégories de pentecôtistes et catholiques. Ainsi, l'étude intègre les expériences rapportées 

chez les personnes de l'église méthodiste centrale de Saint Jean Népomucène - MG, et 

rapportent des données statistiques, des publications et des photographies de journaux. Les 

résultats de l'expérience formés et dispersés comme une proposition à la compréhension de la 

croissance vertueuse et la propagation du protestantisme. 

 

MOTS-CLÉS: l'expérience, l'espace sacré, le lieu, la spatialité 
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INTRODUÇÃO 

 

 A experiência religiosa é um processo há muito negligenciado ou renegado à sombra 

de dogmatismos conceituais, que embora expliquem parte da realidade, ainda não 

conseguiram romper o pólo extremo oposto: a subjetividade coletiva e individual. 

 Conforme nos mostra Corrêa e Rosendhal (2003), a cultura não deve proceder de um 

pressuposto explicativo, mas deveria ser explicada. A Geografia atenta seu interesse para essa 

temática posterior a 1970, quando entra em contato estreitamente com as humanidades e a 

fenomenologia. 

 As pessoas valorizam bens materiais e imateriais, simbolizando-os, formando 

respostas aos seus anseios e necessidades. Em todas as escalas, tais símbolos podem orientar 

um sistema dinâmico, longe do equilíbrio, onde as delimitações são tarefas dignas de um 

longo trabalho. 

 A Geografia da Religião visa compreender como as dinâmicas engendradas pelo ser 

religioso configura o espaço, alterando e conformando – o (GIL FILHO  e PEREIRA, 2012). 

 Dados do IBGE de 2010 mostram-nos que a maioria da população brasileira declara 

assumir uma religião. Embora refutada à submissão dos conceitos relacionados à dialética da 

realidade social, a religião norteia princípios, vontades e intencionalidades que resistem frente 

a um mundo de fluxos e fixos em constante atividade (SANTOS, 1996). 

 O espaço sagrado e o lugar revelam que no linear temporal há uma desaceleração, 

onde tempo e espaço, a priori normatizados, já não são os mesmos. O espaço sagrado revela 

as heterogeneidades de um espaço sem rupturas. Por muitas vezes, os mesmos atores e 

conjunto de pessoas rompem relações de trabalho e sociais, enrijecidas no cotidiano, 

buscando espaço e tempo que atendam às suas necessidades. 

 Seja na peregrinação do catolicismo popular nas áreas rurais do Brasil, na 

peregrinação a nível nacional como no município de Aparecida - SP, seja nas palavras de um 

evangélico na praça da cidade, ou mesmo a nível internacional como a Hajj dos mulçumanos 

(ROSENDHAL, 1999). 

 Compreender o espaço sagrado exigiria o entendimento da valorização dos símbolos e 

a relação com o fiel. Por este viés, aí estaria o espaço sagrado, marcado na superfície, limitado 

e que engendra uma dinâmica com o entorno. 

 Diante do exposto, vem à tona a experiência do protestante. O Protestantismo inicia 

sua caminhada no contexto religioso, político, econômico e social da Europa do século XVI, 
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subestimando simbologias e dogmatismos católicos impostos. Firmar um retorno à Igreja 

Cristã Primitiva traria consigo novas experiências ou retorno à verdadeira experiência cristã e, 

como consequência, alteração do espaço sagrado, sua conformação e propagação. 

 O presente trabalho visa abordar o espaço sagrado no contexto do Protestantismo. As 

experiências desse espaço, que não refuta as imaterialidades concernentes a ele e influentes no 

cotidiano de cada fiel, assim como, sua propagação como espacialidade, sugerem, dentre 

outras, refletir sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Como consequência das 

experiências com o sagrado (OTTO, 1992), o lugar, livre das influências externas e dentro da 

dinâmica do espaço sagrado, se revelaria em locais onde se manifestaria o sagrado. Segundo 

Jacob et al. (2003 e 2013), os evangélicos crescem numa proporção maior que os praticantes 

de outras religiões, acompanhando o crescimento da população brasileira.  

Sendo assim, o primeiro capítulo propõe-se a elencar os recortes de espaço e tempo, 

delimitando objetivos, metodologias e problemas. No segundo capítulo, será abordada a 

compreensão de ser humano, sua experiência com o sagrado relacionado com lugar e, 

finalmente, as espacialidades conformadas da experiência (GIL FILHO, 2009). No terceiro 

capítulo, atentou-se para análise de dados estatísticos, além de buscar argumentações da 

imprensa jornalística. Algumas imagens a respeito da temática também serão utilizadas, a fim 

de elucidar a experiência e dispersão de espacialidades no Protestantismo. Além disso, consta, 

no último capítulo, a transcrição de um Grupo Focal como forma de relatar experiências e 

afirmações de fiéis protestantes.  
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CAPÍTULO 1 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 APRESENTANDO O CENÁRIO 

 

 Dedicação ao estudo das religiões e mais exclusivamente ao Protestantismo ainda não 

é o escopo da Geografia. Embora a  temática esteja camuflada em discursos políticos, 

econômicos, do poder, a religião está intrinsecamente presente na existência do homem. 

 Sendo assim, diante da diversidade de religiões, para o entendimento da dinâmica 

religiosa, substanciada na experiência de cada fiel, relacionar lugar e as espacialidades 

dispersas, foi necessário basear-se em um recorte de espaço e tempo. Elencada foi a Igreja 

Metodista Central em São João Nepomuceno, estado de Minas Gerais. Em relação ao tempo, 

frente a experiências e dados, limitou-se entre 1980 e 2014. No entanto, vale ressaltar o que 

Duvignaud (1977, apud Ferreira 2003) apresenta, dizendo que o tempo sofre rupturas, não 

podendo ser entendido sob uma perspectiva linear, “ritmando os tempos fortes da vida 

familiar ou da vida coletiva, religiosa ou cívica.” (FERREIRA, 2003). 

 O tema proposto firma como contribuinte para a Geografia da Religião, visto ser um 

grupo que compõe a Geografia Cultural ainda pouco pesquisada. Também, a Geografia prima 

como campo de estudo específico, entre outros, o lugar  e o espaço. Sendo um fenômeno que 

atinge quase todas as pessoas, a temática espaço-religião propicia trabalhos ricos, 

esclarecedores e influentes, tanto em cidades quanto no meio rural, podendo ser observada na 

realidade e sem demanda de recursos tecnológicos muito avançados. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

O estudo da Igreja Metodista Central em São João Nepomuceno – Minas Gerais, que se 

inclui no bojo das Igrejas Protestantes, coloca em discussão o conceito de lugar e espaço sagrado. 

O conceito de espaço sagrado remete-se, de início, às simbologias que caracterizam tal espaço 

como sagrado (ROSENDHAL, 2003). Também, a vivência das pessoas neste espaço, torna-o 

lugar. Dentre muitas religiões, hipoteticamente percebe-se que o Protestantismo proporciona a 

constituição do espaço sagrado e lugar independente de simbologia. 

O lugar  aparece diversas vezes em trabalhos e discursos da Geografia Cultural. O lugar, 

por ser específico e subjetivo, ainda é desafiador para uma ciência que busca padrões. Quando 
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trabalhado dentro da religião esse conceito da Geografia pode responder a alguns fenômenos que 

outras ciências buscam compreender. 

A Igreja Metodista Central em São João Nepomuceno é um exemplar remanescente das 

Igrejas Protestantes, presente por 109 anos na cidade. Foi a primeira igreja protestante fundada. 

Esteve presente nos momentos políticos, econômicos e religiosos durante o século XX. De suma 

importância é a presença de pessoas com mais de cinquenta anos de membresia naquela 

comunidade, o que favorece o estudo da relação lugar - espaço sagrado. 

 Importante é a diversidade da comunidade. Idosos, crianças, jovens, adultos. Têm-se 

idosos com 60 anos de frequência e outros iniciando. Concomitantemente, congregam jovens com 

30 anos de frequência e outros iniciando. Por isso, essa diversidade é propícia ao desenvolvimento 

do trabalho.  

Sabe-se que a percepção do lugar de cada pessoa é diferente. Mas dentro de uma 

comunidade de fé, que tem suas experiências alicerçadas na existência de um Ser sagrado, soa a 

possibilidade de experiências direcionadas por um elemento comum. Seria a experiência religiosa 

requisito fundamental para compreender o crescimento dos evangélicos 1, porque tais experiências 

são espacializadas. 

Conforme nos mostra Jacob et al. (2003), a década de 1980 revela o crescimento dos 

Neopentecostais e o movimento que eles engendram. Tanto para Igreja Metodista Central em 

São João Nepomuceno, como em âmbito nacional, caracterizou-se também por tomadas de 

decisões. O ano de 1987 foi o marco principal, porque a Instituição tornou-se uma igreja de 

dons e ministérios 
2
, ou seja, não existiria mais cargos determinados. Se uma pessoa tinha 

dom para Ações Sociais, por exemplo, ela tinha liberdade de trabalhar em grupos 

organizados, que se denominam ministérios. Isso alterou positivamente a estrutura funcional 

da instituição (NOGUEIRA, 1994). Vale ressaltar também que, nas décadas de 60 e 70, a 

Igreja Metodista Central em São João Nepomuceno – MG passou por momentos de crise, 

mantendo suas atividades, começando a se reestabelecer na década seguinte (1980). 

Conceitualmente, a pesquisa será alicerçada na perspectiva de lugar  de Yi–Fu Tuan por 

trazer a ideia de Tópos. Além dele, serão utilizados trabalhos da pesquisadora brasileira Zeny 

Rosendhal, assim como os do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura – NEPEC, 

em atividade na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Departamento de Geografia. As 

obras do Geógrafo Sylvio Fausto Gil Filho apresentam-se como fundamentações mais adequadas 

para o entendimento do Protestantismo. 

                                                 
1  O crescimento dos evangélicos é impulsionado principalmente pelos seguimentos pentecostal e neopentecostal. 

Fonte: (JACOB et al., 2013)  
2 Fonte: (NOGUEIRA, 1994) 
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Estudar a Geografia da Religião é gratificante, pois possibilita o conhecimento de uma 

realidade da maioria das pessoas. Conhecer a vivência desta igreja permitiu aprofundar os 

conhecimentos sobre espaço sagrado, lugar, espacialidades e perceber limites que a Geografia está 

por desvendar na vivência dos indivíduos. Indivíduos esses diferentes, que vivem e convivem 

num espaço e tempo partilhando ideais e atitudes.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Entender o espaço sagrado,  lugar e crescimento do Protestantismo.        

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Relacionar o espaço sagrado e o lugar  no contexto da igreja. 

 

 Verificar se preside no Protestantismo Histórico uma singularidade de espaço 

sagrado. 

 

 Descrever a experiência protestante baseada na Igreja Metodista Central em São 

João Nepomuceno - MG. 

 

1.4 PROBLEMA 

 

Nos estudos da Geografia da Religião existem diferenças de abordagens. É conhecido 

que a maioria versa em entendê-la como produção material humana. Cita-se, assim, Gil Filho 

(2001, p. 68): “Ao reduzir a religião somente a uma instituição humana cumprimos o papel de 

qualifica-la per se sob dois pressupostos: como sistema simbólico ou como ideologia.”. 

Omitir a influência daquilo que transcende a perspectiva humana limitaria ao mero estudo dos 

dogmas constituídos e da ortodoxia vigente. A experiência com o sagrado subtenderia uma 

categoria de análise e interpretação. 
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N’outro ponto, Yi-Fu Tuan apresenta-nos o conceito de lugar, onde o mesmo é 

compreendido frente à relação do homem com espaço, envolvendo sentidos, sentimentos e 

sua subjetividade.  

Sendo assim, emerge no seio dessa questão a religiosidade das pessoas. Existiria um 

lugar coletivo? O templo é um espaço de busca de objetivos diversos, que envolve, 

principalmente, melhorias na qualidade de vida e, inclusive, aqueles que transcendem a 

dimensão humana, mas destinados aos humanos. Os resultados podem, enfim, serem vistos na 

dimensão da sociedade.  

Embora pessoas diferentes, os objetivos citados pressupõem uma vivência do lugar, 

que tange, até certo limite, semelhante. Rosendhal (2003, p. 194) mostra-nos que a fé é 

vivenciada de forma diferenciada, numa relação direta entre divindade e o crente, tornando-se 

“partilhada quando as crenças, as atitudes e as interpretações simbólicas adquirem uma forma 

comunitária” (ROSENDHAL, 2003, p. 194). A cargo desse pressuposto, questiona–se: o que 

faz tal lugar ser vivido com intensidade?  

Sabe-se que nesse espaço, apresentam-se objetos sensíveis à nossa percepção. O que 

vemos, sentimos, cheiramos, também influência a vivência do ser humano. Desta forma “O 

mundo percebido pelos olhos é mais abstrato que o conhecido por nós por meio de outros 

sentidos.” (TUAN, 2012, p. 28). 

Tais pressupostos também nos direcionam ao entendimento do espaço sagrado, 

constituído de várias formas e símbolos. Zeny Rosendhal cita:  

O sagrado é perceptível na organização do espaço, não somente pelos 

impactos desencadeados pelos devotos no lugar, mas, também, pela forma 

essencialmente integrada entre religião e tempo. Os fenômenos religiosos se 

manifestam num momento histórico e não há fato religioso fora do tempo. 

Em diferentes contextos sócio-espaciais o fato religioso imprime marcas no 

espaço. São formas simbólicas, imagens, símbolos e outras portadoras de 

significados religiosos. (ROSENDHAL, 2009, p. 1). 

O Protestantismo surge num contexto de conflito. A história da Igreja Católica 

Apostólica Romana durante o século XVI revela o controle da fé, da política e do poder. A 

grosso modo, a vivência do sagrado era limitada apenas à ida ao templo e ao acatamento dos 

dizeres do sacerdote, já que  percebe-se que ensinamentos da Igreja Católica Apostólica 

Romana no século XV e XVI não vislumbravam plena vivência cristã do fiel. Muito pelo 

contrário. Os exuberantes templos, dotados com esculturas e símbolos dotados de hierofania
3
, 

                                                 
3
 “

Hierofania seria a manifestação do sagrado tornando uma simples forma profana, em sagrada. 

As hierofanias podem vir de diversas origens, desde pedras até imagens, profetas e espaços.” 

Fonte: (DICIONÁRIO INFORMAL, 2006) 
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não conseguiram saciar as necessidades morais, sociais e espirituais da população. Templos 

esses marcados pela sacralidade católica romana de suas imagens de escultura e ritos.  

O Protestantismo desponta trazendo uma proposta de não representação de Deus em 

imagens ou esculturas. Além disso, o trabalho de Martinho Lutero de traduzir os escritos 

originais para o alemão, fazendo que a população tivesse acesso, foi fundamental 

(SCHWANTES, 1984). O Protestantismo surge também de desdobramentos de ordem 

político-econômico. Baseado nos escritos do Novo Testamento da Bíblia, o desafio é plena 

experiência enquanto cristão, independente de símbolos ou condições espaciais. Diante desse 

pressuposto, faz-se uma indagação: as pessoas da Igreja Metodista Central, incluída no 

Protestantismo Histórico, estariam limitadas ao espaço do templo para vivenciar plenamente o 

sagrado? Se não houvesse o templo, como seria a compreensão de lugar e espaço sagrado? 

A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição religiosa com maior número de 

fiéis tanto no mundo quando no Brasil; resultado de sua história e adequações. Porém, no 

Brasil, esse número está diminuindo, enquanto que o número de evangélicos vem 

aumentando. Ressalta-se o crescimento dos Neopentecostais e grupos como a Renovação 

Carismática Católica, ainda circunscrita à Igreja Católica Apostólica Romana, mas que, no 

entender do autor, sinaliza um ponto de adequação ritualística contemporâneo. Tais 

acontecimentos, além de um comparativo em relação ao Protestantismo, sugerem um 

enfraquecimento da instituição católica, marcado principalmente pela real diminuição de fiéis, 

como mostram as estatísticas.     

Diante disso, percebe-se que os conceitos de lugar e espaço sagrado têm relações 

profundas quando analisados, observando o indivíduo. Mesmo que em cada cultura a 

percepção do lugar seja diferente, percebe-se que tal conceito, analisado junto ao de espaço 

sagrado, pode apresentar outra compreensão quando relacionado ao Protestantismo. Há uma 

particularidade em relação aos símbolos porque não limitam sua fé.  

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A partir dos pressupostos citados, a pesquisa foi ratificada sob preceitos qualitativos, 

porque os resultados foram frutos de reflexão teórica. A apresentação de dados estatísticos 

foram salutares para apresentação de informações, não sendo excluídos por serem aspectos 

quantitativos. Os conceitos teóricos da Geografia Humanística e particularmente da Geografia 
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da Religião devem ser bem definidos e distinguidos para que não haja ambiguidades ou 

conflitos. Cita-se Santos (2011, p. 11), que contribui nessa perspectiva: “Mas, o que nós 

precisamos fazer é a Geografia sem adjetivo, isto é, a Geografia.”.  

Como forma de tornar mais claro o estudo e também como parâmetro em parte da 

pesquisa, foram usados dados estatísticos abaixo descritos. Esse será o procedimento 

quantitativo. 

Também foram utilizadas reportagens de circulação nacional da Igreja Metodista, da 

imprensa jornalística nacional, figuras e fotografias, a fim de corroborar com as diferentes 

verbalizações da experiência do Sagrado.  

Foram consultados textos do geógrafo da Universidade Federal do Paraná Sylvio 

Fausto Gil Filho, expoente no estudo da Geografia da Religião no Brasil. O texto intitulado 

Por uma Geografia do Sagrado apresenta algumas diretrizes e crítica ao pensamento da 

Religião no âmbito da Geografia. A bibliografia da geógrafa Zeny Rosendhal Espaço 

Simbolismo e Religião, Hierópolis: o sagrado e o urbano e Introdução a Geografia Cultural 

(orgs.), também trouxeram esclarecedoras análises sobre a questão do simbolismo católico 

presente no espaço. De igual forma, os escritos do geógrafo Yi-Fu Tuan compreenderam o 

lugar, conforme nos mostra as obras Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do 

meio ambiente e Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Um artigo de Werther Holzer 

denominado O lugar na geografia humanista trouxe questões esclarecedoras. Dentre as 

referências relacionadas às Ciências da Religião, destacam-se O sagrado de Rudolf Otto e 

Introdução à Fenomenologia Religiosa de Waldormiro O. Piazza  

Posteriormente, foi aplicado um Grupo Focal com algumas pessoas da Igreja 

Metodista Central, visando compreender as experiências, a vida religiosa fora da igreja e a 

relação com o espaço físico do templo. Conforme nos apresenta Powell e Single (1996, p. 

449, apud Gatti 2005, p. 7), o grupo focal é “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas 

por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de 

sua experiência pessoal”. Essa Metodologia é de cunho qualitativo, onde o objeto de estudo é 

compreendido nas argumentações, opiniões e conversação. Foram pré-selecionadas pessoas 

por faixa etária e fatores como: maior tempo de membresia e experiências enquanto cristão 

dentro e fora do templo. 

O aplicador e moderador do grupo objetiva estimular a conversação do entendimento 

individual, sem “se posicionar, fechar a questão, fazer sínteses, propor ideais, inquirir 

diretamente” (GATTI, 2005, p. 9). Nesse cenário, busca-se compreender como pensam as 
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pessoas sobre algum assunto e suas reações frente a uma proposta. Além disso, é importante 

ressaltar que a metodologia tem um foco. 

O grupo focal tem valor porque os dados obtidos (ideais, opiniões, experiências) são 

ricos, diversos, e contribuem na dinâmica científica. Por outro lado, algumas limitações como 

a fomentação de perguntas direcionadas ao objeto pesquisado poderia levar o grupo a um pré-

direcionamento, embora seja natural. 

Claro que essa influência do pesquisador/moderador sobre os dados é uma 

questão presente em qualquer abordagem qualitativa e, por isso, deve 

merecer alguma atenção no sentido de não prejudicar a credibilidades dos 

dados. (GATTI, 2005, p. 70). 

O grupo focal foi realizado dia 06 de Setembro de 2014 em uma das salas de educação 

cristã do templo da Igreja Metodista Central em São João Nepomuceno. Conforme exposto, a 

comunidade é muito diversa. Então, foram selecionados 6 integrantes, sendo dois do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino. O nível de escolaridade variou do ensino fundamental 

incompleto ao superior completo. As idades variaram entre vinte e oito e setenta anos. Todos 

eram membros da igreja e atuam ou atuaram em algum ministério. Esse Grupo Focal visou 

obter informações e confrontá-las futuramente com a bibliografia compreendida. 

Posteriormente foram feitas as transcrições do grupo focal conforme o método do 

CPDOC (ALBERTI, 1990). Inicialmente, foram selecionadas proposições pertinentes ao tema 

da pesquisa. Transcritas as informações, foram sublinhados, na transcrição, palavras ou 

períodos que remetem ao escopo da pesquisa. Importante destacar que a transcrição se fez 

adequando a fala dos integrantes à linguagem formal do idioma português formal, sem alterar 

o sentido ou ordem das palavras.  

Visando compreender a experiência fora e dentro da igreja, foram planejados quatro 

trabalhos de campo. Eles seriam consubstanciados em: (i) observação do culto na igreja 

Metodista Central; (ii) observação da missa católica na Igreja Matriz; (iii) observação da 

Marcha para Jesus 2014 e (iv) observação da procissão de Corpus Christi. O item (i) foi 

realizado, o (iii) não foi realizado porque não ocorreu e os itens (ii) e (iv)  ocorreram no 

mesmo dia, sequencialmente.  

É importante destacar que o autor não participou das atividades. As mesmas foram 

apenas observadas nos locais em que ocorriam, visando apreender gestos, atitudes e relações 

que se desenvolveriam (MAUSS, 1993).  

O trabalho de campo no Corpus Christi foi o modo de conhecer outras atitudes não 

engendradas no Protestantismo. Dessarte, foram aplicados 10 questionários impressos no 
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Feriado de Corpus Christi, com pessoas escolhidas aleatoriamente. Os resultados estão 

trabalhados no Capítulo 3. 

Enfim, foram utilizados dados estatísticos e cartográficos a respeito da diversidade 

religiosa no município e no Brasil. As obras de Jacob et al. (2003, 2013) Atlas da filiação 

religiosa e indicadores sociais no Brasil e Religião e Território no Brasil: 1991/2010, 

indicaram os dados das dinâmicas religiosas nacionais e nas regiões metropolitanas. Os dados 

do município foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Posteriormente, 

foram editados gráficos que elucidaram parte da dinâmica religiosa no município. 
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CAPÍTULO 2  EXPERIÊNCIAS PROTESTANTES E A RELAÇÃO                                                                  

COM A GEOGRAFIA - TEORIA E MÉTODO. 

 

2.1 OS VIESES DA GEOGRAFIA 

 

A Geografia, há tempos, objetiva incessantemente o melhor objeto e método de 

Estudo. Devido à sua envergadura enquanto ciência, são consistentes as dúvidas em relação à 

dicotomia Homem – Natureza. As várias correntes geográficas que existem desde o século 

XIV são exemplos da pluralidade de conceitos, métodos e objetos que ainda permeiam a 

Geografia.  

           À medida que o presente se consolida, novos desafios surgem para os homens, 

demandando novas indagações que a Ciência deveria compreender. Entre elas encontra-se a 

Geografia que, de acordo com momento histórico, esteve na vanguarda, e, em outros, a 

reboque das outras ciências (CHRISTOFOLLETTI, 1982). 

Conforme nos mostra Christofolleti (1982), a Geografia foi aceita como ciência a 

partir do século XIX, quando ela ratifica sua cadeira na academia. O método das ciências 

física e naturais serviram de fundamento teórico, resultando na dicotomia citada. 

Posteriormente a Geografia firma-se como ciência regional ou geral. Os estudos de Paul Vidal 

de La Blache, baseados no princípio de unidade terrestre e em escala mundial, comparando 

regiões distintas em busca de particularidades, são exemplos dessa Geografia do século XIX e 

início do século XX (CAMARGO e REIS JUNIOR 2004). 

Tendo como marco meados do século XX, um tempo de grande efervescência cultural 

e política, a Geografia encontra-se alicerçada sobre preceitos da Nova Geografia ou Geografia 

Teorética–Quantitativa, de base neopositivista. Abaixo apresentam-se características 

metodológicas desse viés:  

 

A escola Neopositivista se caracterizou por promover uma revolução no 

pensamento geográfico, na tentativa de transformar a Geografia numa 

verdadeira Ciência (“cientificismos”). Essas transformações abrangeram três 

aspectos básicos. Uma primeira mudança foi o ponto de vista filosófico, 

pois, superando o positivismo tradicional, a geografia acabou adotando os 

pilares filosóficos de um “neo” positivismo (difundido pelos adeptos do 

chamado círculo de Viena). A segunda foi do Ponto de Vista conceitual, 

procurando a racionalização e a sistematização da categoria “espaço” e das 

classificações regionais. Já a terceira foi de caráter puramente  

metodológico, pois os geógrafos  neopositivistas passaram a empregar o 

“Método Científico” intrínseco  às Ciências Naturais. (CAMARGO e REIS 

JÚNIOR 2004, p. 357). 
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Destaca-se a Nova Geografia por divergir categoricamente do método 

fenomenológico. A grande crítica focada pelos geógrafos humanísticos revela-se pelo fato que 

a Geografia Teorético Quantitativa, ao apropriar-se dos métodos matemáticos e estatísticos, 

fez deles um fim e não um meio. Nota-se a minimização das atividades realizadas pela 

sociedade, principalmente no que tange às suas experiências. No entanto, a citação abaixo 

sintetiza o ínterim de aclamações ocorrido na Geografia dos séculos passados e 

contemporânea: 

A adoção entusiástica e a rejeição impulsiva são atitudes emocionalmente 

tomadas, embora não adequadas ao bom senso e à visão científica. Pelas 

suas características, a  quantificação despertou paixões  em ambos os 

extremos. Na atualidade, o desenvolvimento mostrou a utilidade na 

tecnologia analítica do geógrafo e as vantagens da quantificação são aceitas 

como óbvias para a Geografia. (CHRISTOFOLLETI, 1990, p. 70, apud 

CAMARGO e REIS JUNIOR, 2004, p. 362). 

 

A partir de então, reagindo à proposta da Geografia Teorético Quantitativa e adotando 

uma postura que visa centralizar no homem o estudo do espaço, surge a Geografia Crítica, a 

Geografia Humanística e a Geografia Idealística.  

 Conforme nos apresenta Barros (2007), a Geografia Humanística se inscreve no 

cenário brasileiro desde a década de 1970. Nos Estados Unidos, essa tendência nos estudos 

geográficos emerge a partir de 1940 e firma-se a partir de 1960. A Geografia Humanística tem 

como alguns de seus expoentes, os professores Yi–Fu Tuan, Anne Buttimer, David 

Lowenthal, Edward Relph e Hugh Prince, que passaram a publicar trabalhos na perspectiva da 

relação entre Homem e o Meio, sendo o homem o agente principal dessa relação 

(humanismo). Privilegia-se, nestes estudos, a reflexão “sobre os fenômenos geográficos, com 

o propósito de alcançar melhor entendimento do homem e de sua condição” (TUAN, 1976, p. 

66 apud TUAN, 1982, p. 143). A relação Homem e Natureza é fundamentada numa 

perspectiva fenomenológica, sendo importante o aspecto ser no mundo e mundo vivido.  

O Estudo em Geografia Humanística caracteriza-se, como já dito, por uma drástica 

mudança de perspectiva na Geografia. Certamente a aplicação é questionada (como em todos 

os outros métodos utilizados). A crítica refere-se em “ver propósitos e deliberação onde nada 

existe, presumindo concordância entre o intelecto e o comportamento, emprestando atenção 

excessiva aos inícios quando objetivos conscienciosamente mantidos guiam a ação” (TUAN, 

1982, p. 157). Embora a materialidade não esteja presente em todas as análises dessa 

perspectiva, certamente a vasta literatura científica e fundamento teórico constituído 

(fenomenologia) embasam os resultados. 



26 

 

Diante do exposto, percebe-se alguns temas da Geografia Humanística como o 

conhecimento geográfico, território e lugar, aglomeração humana e privacidade, modo de vida 

e economia e religião (CHRISTOFOLETTI, 1982).  

 

2.2 A CONCEPÇÃO DE HUMANO E O LUGAR  

 

O lugar é uma das categorias de espaço trabalhadas pela Geografia, principalmente na 

Perspectiva Humanista. Antes de defini-la, ressalto a sua característica relacional, sem a qual 

tornar-se-ia desvirtuoso seu entendimento. Sobre este enfoque, a Geografia se insere como 

integrante fundamental, por ter sua origem fundamentada na relação homem e meio. 

 Sendo assim, importa para o estudo do lugar a compreensão dos atores que o define.  

Apresenta-se homem e o espaço. É importante ressaltar que, na experiência 

fenomenológica, opor em extremidades o homem e espaço é inviável (PEREIRA, CORREIA, 

OLIVEIRA, 2010, p. 175). 

Propor a compreensão do homem é fator determinante quando almejado o 

entendimento da experiência pessoal, tornando-se mais tangível a compreensão do lugar. 

Anne Buttimer cita: 

Os procedimentos científicos falham em prover descrições adequadas da 

experiência, por causa de sua separação implícita do corpo e da mente dentro 

da pessoa humana. Similarmente, se se separa pessoa e mundo, a integridade 

da experiência escapa. A pessoa (corpo, mente, emoção, vontade) e mundo 

estão engajados nos processos e padrões observáveis no comportamento 

evidente. (BUTTIMER, 1982, 176, grifo do autor). 

Definir o conceito de ser humano evita contradições ou erros que podem emergir 

durante a análise da experiência religiosa. Conforme nos mostra Tuan (1980), os homens 

compartilham percepções comuns, dadas pelas estruturas orgânicas do corpo. Os sentidos do 

humano (visão, tato, olfato, paladar, audição) apontam uma possível generalização do 

entendimento da percepção. Não somente no nível da materialidade, mas também do 

psicológico (emoções e sentimentos) porque os sentidos são os sensores dessa percepção. No 

entanto, as diferenças permanecem inquestionáveis e de difícil generalização. 

Ratifica-se que o homem é um formado por corpo, alma e espírito. O corpo é 

caracterizado pelas ações realizadas na experiência e posteriormente verbalizadas pelo mesmo 

(materialidade). A alma é centro das emoções, onde os sentimentos são alocados. O espírito, 
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no tocante ao Protestantismo, é de caráter imaterial, divino e dado aos homens. O teólogo e 

filósofo alemão Rudolf Otto descreve a divindade como Sagrado.  

Lima (2014, p. 103 - 107), na ponderação das experiências mediadas pela percepção 

trabalhadas por Merleau-Ponty, aponta uma falha do filósofo francês ao determinar o ser 

frente a interferências e, posteriormente, afirmar que o indivíduo é um produto social. Quando 

compreendemos tal argumentação no âmbito do indivíduo protestante, a compreensão da ação 

do Sagrado se torna fundamental para dirimir questionamentos. O Espírito Santo seria uma 

pessoa ativa no consciente do cristão protestante (PIAZZA, 1979, 1983; GIL FILHO, 2001; 

OTTO, 1992).    

A hermenêutica é ferramenta para interpretação, dentre outros, de textos sagrados. Em 

busca do conhecimento, conforme nos mostra Gomes (2007), o hermeneuta tinha a 

responsabilidade de explicar e “liberar” a mensagem extraída de um texto, pressupondo a 

transmissão de uma ideia a priori. Da mesma forma cita que:  

O conhecimento não é mais alguma coisa a reconstruir, mas profundamente 

ligado à ontologia das coisas, algo que é consubstancial à coisa, imanente, e 

por isso a interpretação não pode jamais chegar a um sentido definitivo, pois 

o sentido é recriado a cada tentativa. (GOMES, 2007, p. 111). 

Diante do exposto firma-se como verdadeira a citação à medida em que o ato de 

interpretação e explanação se realiza, de início, frente a experiência com o Sagrado e 

confirmada nas relações do cotidiano (testemunho). Sob essa perspectiva, o “hermeneuta” 

cristão estaria sujeito à experiência verdadeira com o Sagrado na mesma proporção do fiel 

que recebe a mensagem, pois o Sagrado é só um (monoteísmo). Desta forma, o hermeneuta 

seria um dos meios pelo qual a mensagem seria retransmitida e não recriada.  

“O sentido é recriado a cada tentativa” (IDEM, IBIDEM) haja vista as diferentes 

realidades de cada fiel. A mensagem verdadeira se consolida nas ações e reações que cada fiel 

tem posteriormente à “mensagem do hermeneuta”, norteados por princípios cristãos 

livremente aceitos.  

O  Cristianismo caracteriza o homem como criatura e/ou filho de Deus, dotada de livre 

arbítrio. Pressupõe-se generalizações em suas ações e pensamentos, verbalizados em diversas 

circunstâncias do cotidiano. O Livro de Gênesis 1:26, cita: 

Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos 

céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis 

que rastejam pela terra. (A BÍBLIA SAGRADA, 1993, p. 1, grifos do autor). 
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I Tessalonicenses 5: 23 cita: “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso 

espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda nosso Senhor 

Jesus Cristo.” (A BÍBLIA SAGRADA, 1993, p. 23, grifo do autor). 

Waldomiro O. Piazza afirma que:  

Só mais tarde, a reflexão dos sábios procurou precisar a razão profunda que 

justificava da parte da Igreja a aceitação destes livros como normativos de 

sua fé, e como se tratava de obras literárias, ligou naturalmente esta razão  

profunda a uma ação específica do Espírito Santo, que estava na Igreja, nas 

faculdades intelectuais dos homens que os escreveram, segundo o 

ensinamento da carta a Timóteo: "Toda a Escritura é inspirada por Deus" (2 

Tim. 3,15-16). Leão XIII formalizou esta doutrina na Encíclica 

"Providentissimus Deus", ensinando que a " inspiração" é uma ação 

específica do Espírito Santo nas faculdades do hagiógrafo, iluminando-o 

sobre o que deve escrever, estimulando-o para que eficazmente escreva, e 

assistindo-o para que só escreva o que Deus quer, ensino este que foi 

assumido pelo Vaticano II (DV n' 11). A esta ação específica do Espírito 

Santo podemos dar o nome de "inspiração carismática", valendo-nos da 

doutrina paulina sobre os diferentes carismas do Espírito Santo concedidos 

aos fiéis dentro da Igreja (1 Cor 12,4-11). 

No entanto, a ação do Espírito Santo como tal escapa a qualquer verificação 

de nossa parte, por se tratar, justamente, de algo próprio de Deus. Por isso, 

não temos condições exteriores para distinguir entre a "inspiração 

carismática" dos livros bíblicos e outro qualquer tipo de "inspiração" que 

possa existir, como, por exemplo, a inspiração que moveu S. Inácio a 

escrever o Livro dos Exercícios Espirituais. O único critério, nesta questão, é 

o "discernimento" da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, que opera no tempo, 

através do consenso da fé dos cristãos. (PIAZZA, 1979, p.  24 – 25, grifos do 

autor). 

Não é objetivo do trabalho argumentações de cunho teológico. No entanto, fica 

evidente a ação do Espírito Santo no consciente do cristão protestante, intermediada pelo 

espírito humano, sendo esse último constituinte explícito do homem. Sendo assim, a 

experiência com o Sagrado afetará a alma, corpo e será refletida nas relações do cotidiano.  

A Intenção da Geografia Humanística,  sustentada nos preceitos da Fenomenologia, 

revela sua concepção de espaço. Mas observa-se que a conceituação de espaço para a 

Fenomenologia se aproxima da concepção que o lugar apresenta para Geografia. Pereira, 

Correia e Oliveira (2010) mostram o espaço para a Fenomenologia: 

É preciso aproximar-se mais diretamente dessa intencionalidade, 

examinando a noção simétrica de uma forma da percepção e, 

particularmente, a noção de espaço [...] O espaço não é ambiente (real ou 

lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das 

coisas se torna possível. (MARLEAU-PONTY, 1999, p. 327-338, apud 

PEREIRA, CORREIA e OLIVEIRA, 2010, p. 176, grifo do autor). 
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Werther Holzer apresenta a compreensão do lugar como plano de fundo para nossas 

experiências, onde os objetos do nosso consciente são dispostos:  

Lugares são os contextos ou panos de fundo para a intencionalidade definir 

objetos ou eventos, ou seja, eles podem ser objetos da intenção em seu 

sentido primordial [...] [pois] toda consciência não é meramente consciência 

de algo, mas de algo em seu lugar, e [...] esses lugares são definidos 

geralmente em termos dos objetos e de seus significados. Como objetos, no 

seu verdadeiro sentido, lugares são essencialmente focos de intenção, que 

têm usualmente uma localização fixa e traços que persistem em uma forma 

identificável. (RELPH, 1976, p. 42-43, apud HOLZER, 1999, p. 72, grifos 

do autor). 

Sendo assim, o espaço nos apresenta uma possibilidade de dispor nossas intenções em 

dada experiência do mundo. Nesse ponto, adentra a concepção de homem descrito 

anteriormente. Em seus estudos, Tuan (1980) aborda uma leitura ostensivamente voltada ao 

biológico. Ele diferencia o ser humano dos outros animais por aspectos imateriais (por ser 

racional), embora os órgãos sensoriais sejam semelhantes. A relação existente entre um meio 

e o homem faria emergir sensações diferentes e identificáveis a cada local. D’outro ponto, 

nota-se uma diferença em relação ao lugar. A Geografia privilegia a materialidade do espaço, 

concebendo o lugar como relação direta entre o homem e o espaço físico.  

Tendo para cada pessoa um local de experiência subjetiva, as generalizações da 

espacialidade apresentar-se-iam difíceis devido à pluralidade de sentimentos e emoções. 

Buscar uma lógica para espacialização das experiências dos seres humanos, concebendo-o 

somente dotado de alma e corpo, seria um trabalho de grande envergadura e duvidoso. Seria 

necessário encontrar em cada indivíduo algum estímulo comum na experiência, fazendo-os 

agir de modo conjunto
4
 e em unidade.  

 O esforço por uma homogeneidade de atividades subjetivas por meio da experiência, 

explicitamente movidas pelos sentimentos, trouxe e traz questionamentos à Geografia 

Humanística. Critica-se a visão do lugar dito anteriormente por estar limitado a um lócus 

fechado e subjetivo. O lugar seria produto de conexões a nível local e mundial.  

Se o espaço é, sem dúvida, uma simultaneidade de estórias-até-então, lugares 

são, portanto, coleções dessas estórias, articulações dentro das mais amolas 

geometrias do poder do espaço. Seu caráter será um produto dessas 

interseções, dentro desse cenário mais amplo, e aquilo que delas é feito. Mas 

também dos não-encontros, das desconexões, das relações não estabelecidas, 

das exclusões. Tudo isso contribui para a especificidade do lugar. 

(MASSEY, 2008, p. 190). 

                                                 
4
 Conjunto: adj (lat conjunctu),  junto simultaneamente. 

Fonte: (MICHAELIS, 2009) 
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Sob essa ótica, percebemos que o lugar está muito vinculado àquilo que se vê, tanto o 

mensurável quanto o não habitado. Quando compreendemos que o lugar pode ser identificado 

por conexões e todo aparato tecnológico, abrangendo uma grande área, sendo aberto a muitas 

influências, percebe-se a passividade do homem e, conflituosamente, sua liberdade de agir por 

intenção própria, movido pela sua essência.  

Muito se disse em relação da dinâmica temporal-espacial. Segundo Massey (2008), o 

tempo e o espaço modificam-se a todo instante. Tendencialmente o homem também alteraria 

suas posturas, atitudes e seu interior. Ele é sujeito de um mundo que se modifica. Interpela-se 

se as diferentes respostas dadas pelo o homem a um estímulo externo alteraria sua essência. 

Contextualizando Doreen Massey (2008): se a internacionalização afetaria todas as pessoas na 

mesma proporção. 

A essência é que demonstra a individualidade de cada um. Somos moradores de um 

espaço de constante mutação, mas não necessariamente modificados, porque cada pessoa é 

livre para agir conforme a essência a intencionaliza. 

A estabilidade nos leva a relacionar tempo e lugar. Em diversas passagens, 

TUAN (1978a; 1983) afirma que o lugar é pausa no movimento. Isso não 

quer dizer, no entanto, que o lugar esteja além da história ou seja atemporal, 

significa sim, que o lugar denota a relação inseparável entre espaço e tempo: 

a pausa, ao permitir a localização, transforma-se em um pólo estruturador do 

espaço, o que implica no estabelecimento de uma "distância", sendo este um 

conceito, ao mesmo tempo, temporal e espacial. (HOLZER, 1999, p. 73, 

grifos do autor). 

A questão da generalização da experiência pode ser mais notável no tocante à religião. 

Dessa forma, a relação homem e espaço não estará sujeita a aberturas imediatas, visto que o 

Sagrado não está sujeito às transformações das internacionalizações (GIL FILHO, 2001). Da 

mesma forma, o homem não estaria limitado às condições do ambiente, visto que sua 

experiência é na consciência e possível de ser sentida na mesma proporção independente das 

condições do lugar.  Diante disso, firmam-se a identidade revelada pela topofilia e os diversos 

lugares da experiência.  

 Da Silva e Gil Filho (2009, p. 77 - 78) também tecem questionamentos agora no sentir 

religioso que revelaria o espaço sagrado. Segundo eles, simplesmente identificar o sentir 

pessoal religioso não é suficiente para estabelecer padrões. Assim eles citam: 

A partir desse contexto, de forma aproximada, a espacialização das ideias 

religiosas se daria primeiramente através do sentir mítico-religioso. Quando 

se torna dizível se espacializa, através de mediadores, para além do espaço 

originário. Essa é a esfera do representar e da ação religiosa, esfera na qual o 

sentimento se torna discurso, se transforma em narrativa. 
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Entretanto, essa sequência ainda está incompleta. O simples nomear do 

sentir mítico pessoal não possibilita a dispersão social das ideias religiosas, 

já que cada pessoa designa uma sensação mítica de modo particular. 

Uma das críticas direcionadas aos sistemas de símbolos de Ernest Cassirer é fazer dos 

símbolos uma busca pela essência, ou seja, a “mola propulsora” da experiência e posteriores 

significações. Afinal, todos os humanos são diferentes.  

Mas quando buscamos generalizações da experiência religiosa e sua espacialização, 

deveria existir algo que agisse no consciente, situando o homem como passivo, onde o 

mesmo, ao conformar (GIL FILHO, 2001) e espacializar, independente da linguagem, 

revelaria seu caráter religioso nas intenções do cotidiano.  

 

2.3 EXPERIÊNCIAS DO ESPAÇO SAGRADO 

 

Seguindo, adentramos a questão do espaço sagrado e a relação do lugar. A priori, são 

dois conceitos que à percepção são semelhantes. A aposta é concebê-los sem o dogma da 

materialidade, como se as reações ocorressem gerando produtos ou atitudes que se organizem 

pelo espaço. Não deve ser uma rejeição total da materialidade, porque essas, em primazia, 

estimulam a reação do ser. No entanto,  propõe trazer à luz uma dinâmica dimensionada no 

espaço, que norteia as relações do homem e interfere na configuração inclusive do espaço 

físico.  

O espaço sagrado é uma dinâmica tratada genuinamente no âmbito da Geografia da 

Religião, sendo salutar reportar ao âmbito da Ciência da Religião para compreensão das 

experiências. 

Conforme nos mostra Piazza (1983), Mircea Eliade considera o Sagrado não como 

uma criação conceitual do homem, como se fosse um mistério oculto na vida. O Sagrado 

estaria ao alcance do perceptível, incorporado num sistema de símbolos, sendo esses dotados 

de uma existência diferente dos outros artefatos. Através desses símbolos, revelar-se-ia o 

significado do Sagrado.  

O espaço com símbolos de significados particulares e delimitado seria o espaço 

sagrado. Circundando-o identificaríamos o espaço profano, sem significado particular. Gil 

Filho e Pereira (2001) conceitua o espaço profano como espaço não – sagrado, entendendo-o 

como transição para o Sagrado. Sendo assim, no Espaço sagrado, “alguma hierofania aparece 

como a do monte, que representa o lugar mais próximo da divindade por causa de um 
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significado especial (Monte Calvário, Monte Meru, Monte Kilimanjaro, Monte Sinai, 

Fugiyama, os Ziquarats da Mesopotâmia), (...)” (PIAZZA 1983, p. 134). 

Percebe-se que a perspectiva do sistema de símbolos de Mircea Eliade notavelmente 

engendra uma busca por generalizações. Os objetos são materiais, independentes e dotados de 

valor pelo indivíduo. Desta forma, o homem os trata de forma subjetiva, projetando sobre eles 

valores (SCHELER, 2001, apud LACADENA, 2013). 

Entende-se o espaço pela experiência, condicionada pela simbologia de um objeto 

inanimado, mas que, incorporado de uma hierofania, se torna “animado”. Desta forma, limita-

se onde o espaço é sagrado e profano e as transformações que ele engendra, independente da 

escala (VAINER, 2006). Rosendhal (2005, p. 12928) cita: 

 Nas três últimas décadas, a religião vem atraindo significativa atenção da 

ciência geografia. Isto se retrata no interesse em estudar as peregrinações aos 

santuários. Destacam-se: H. Tanaka (1981), que analisa a peregrinação 

budista na ilha de Shikoku, no Japão; R. King (1972), que aborda a 

peregrinação islâmica e a organização espacial fortemente marcada pelo 

ritual na cidade de Meca, G. Rinschede (1985) e Wunenburger (1996) 

analisam a convergência dos fiéis e sua vivência no sagrado dentre outros. 

No desenvolvimento recente da perspectiva geográfica da religião, descobre-

se a contribuição de Mircea Eliade (1959, 1962, 1991), na qual o conceito de 

sagrado e profano é elaborado. Segundo Eliade, ambos constituem a essência 

da religião.   

Essa concepção de espaço sagrado coloca o homem como integrante ativo da 

experiência, à medida que a valoração do símbolo torna-se condicionante dessa experiência, 

diferente da proposição de Rudolf Otto, onde o mesmo encontra-se passivo, como veremos a 

seguir. Rosendahl (1999, p. 17) afirma, baseada em Tuan (1980) e Mumford (1991), 

observando a origem de algumas cidades, “que a ampliação geral do poder foi acompanhada 

por imagens e símbolos que brotavam do inconsciente e eram transferidos às formas da arte.”  

A organização do espaço também se mostra mais ordenado. Existiriam pontos fixos e 

materializados de manifestação do Sagrado. Esses pontos, de vida religiosa intensa, segundo 

Rosendhal (1999) seriam os pontos de peregrinações, motivados pela necessidade espiritual. 

Esses fluxos são, no contexto de Brasil, exercidos incontestavelmente pelo Catolicismo 

Popular, onde os fies, ao migrar para uma cidade ou santuário, agregam uma nova dinâmica 

no espaço e tempo. 

Voltando as atenções para a experiência, percebe-se que dentro deste Catolicismo 

Popular, os rituais instigam algumas observações. Conforme nos mostra Rosendhal (1999, 

apud Oliveira, 1995), existe uma privatização das relações dos homens com seres sagrados, 

ou seja, a experiência seria diretamente realizada entre a hierofania presente na escultura do 
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santo e o homem, não existindo intermediários. Intertextualizando o agente ativo da 

experiência dito anteriormente (o homem), cita-se: “é ele quem decide em matéria religiosa” 

(ROSENDHAL, 1999, p. 33).  

Em outra citação percebe-se contradições do Catolicismo que, ao vê-se privado nas 

relações simbólica, utiliza e sempre utilizou das mesmas como condicionantes da fé. Assim 

cita-se Huston Smith (2009, p. 331, grifo do autor): 

Ao longo da vida, dois Sacramentos precisam ser repetidos com frequência. 

Um deles é a Reconciliação (confissão). Devido à nossa natureza, não 

conseguimos viver sem cometer erros e sem nos desviar da retidão. Essas 

aberrações exigem passos definidos que nos religuem à comunida humana e 

à Deus na presença de um dos delegados de Deus (um padre) e 

verdadeiramente se arrepender do pecado cometido, decidindo honestamente 

(não importa se  a resolução funcionará ou não).  

Dentre as várias decodificações dos símbolos, os fies realizam as seguintes práticas: 

“a) visitar a imagem e seguir a procissão; b) a bênção d’água e a bênção da saúde e c) ‘fazer’ 

e ‘pagar’ promessas” (ROSENDHAL, 1999, p. 61).  

 A título de exemplo, fica notável que a prática do pagamento de promessa revela-se de 

fato um caráter do ut des (WEBER, 1964), que é uma expressão que no Português equivale ao 

“toma-lá-dá-cá” (ROSENDHAL, 1999, p. 50). O santo daria um favor ou bênção em troca de 

alguma penitência do fiel católico. Ressalta-se que o fiel católico é agente ativo da 

experiência.  

 Diante disso, percebemos que, ao estruturarmos o espaço sagrado sob essa perspectiva, 

necessariamente retomaríamos as experiências de cada fiel, observando também a 

coletividade. Experiência essa marcada pelas hierofanias que manifestam em dado lugar ou 

objeto, possível de localizar, limitar e estabelecer recortes dentro do mesmo. 

Secundariamente, seriam contempladas as possíveis transformações do mesmo: o espaço 

profano.  

 Essa aplicação no Protestantismo não seria viável por causa dos seus princípios e 

regras de fé. No Protestantismo não existiria um lugar de peregrinação delimitado e 

identificado no espaço físico. Além disso, as peregrinações a lugares sagrados não deveriam 

existir, pois a manifestação do Sagrado proporcionaria uma experiência no espaço da 

consciência da pessoa. Também, não existiriam os símbolos intermediários da fé, ditos santos. 

Se o Protestantismo propusesse construir templos como pontos de peregrinação, ostentando 

que o local proporcionaria uma experiência diferente de qualquer outra denominação 

evangélica, comete um erro essencial em relação ao Cristianismo: limitar o Sagrado ao templo 
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físico e retomar, em parte, a práticas com raízes também no Catolicismo, como será abordado 

adiante.  

Há religiões que incentivam as peregrinações. O budismo, o catolicismo e o 

islamismo são deste tipo. O mesmo não acontece em outras religiões, como 

no protestantismo, no qual as peregrinações não fazem parte da prática 

religiosa. (ROSENDHAL, 1999, p. 26 – 27). 

 (...) Pequenas capelas de beira de estrada são características comuns da 

paisagem religiosa associadas ao catolicismo e raramente observadas em 

ares protestantes. (ROSENDHAL, 1999, p. 77). 

Na Figura 1 segue uma proposta de Zeny Rosendhal na esquematização do espaço 

sagrado: 

Figura 1: Esquema de espaço sagrado e espaço Profano 

 
Fonte: (GIL FILHO, S. F; PEREIRA, C. J., 2012, p. 41) 

 

De forma diferente de Mircea Eliade, Rudolf Otto (1992) volta-se para atitudes, de 

início, essencialmente imateriais. Compreender o espaço sagrado é uma atitude emanada da 

experiência do homem.  

Sob essa perspectiva, o desafio do geógrafo seria encontrar, nas experiências do 

homem, individuo ou social, a manifestação do Sagrado, que seria algo objetivo, embora 

absoluto e transcendente (PIAZZA, 1983). Da mesma forma, “o Sagrado é, antes de mais, 

uma categoria de interpretação e de avaliação que, como tal, só existe no domínio religioso.” 

(OTTO, 1992, p. 13). 

Além do mais, conforme nos mostra o geógrafo Sylvio Fausto Gil Filho (2001), 

extirpar o aspecto transcendente é algo desvirtuoso na Geografia da Religião. Conformando 

um espaço mediante a experiência do Sagrado, sendo esse descoberto por elementos 
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contrários (mas não contraditórios) que seriam os sentimentos racionais e os irracionais, o 

espaço terá também um aspecto transcendente. Assim, ele cita: 

A abordagem geográfica da religião tem como característica marcante o 

condicionamento da análise do sagrado aos parâmetros da análise espacial. 

Esta tendência demonstra uma certa resistência dos geógrafos da religião de 

irem além da análise funcional do fenômeno religioso. Tal insegurança 

reside no fato de que o fenômeno religioso, como tal, está além de suas 

implicações espaciais imediatas. (GIL FILHO, 2001, p. 67). 

O Sagrado identifica-se mediante a alguns sentimentos racionais, ou seja, “tudo o que 

na experiência religiosa pode ser reduzido a categorias racionais, como a bondade, a 

sabedoria, o poder que ele descobre no numinoso
5
, que se manifesta” (PIAZZA, 1983, p. 

132). O elemento irracional “é tudo o que resiste a qualquer redução racional, constituindo 

propriamente o ‘numinoso’, ou, na linguagem moderna, o inteiramente outro.” (PIAZZA, 

1983, p. 132). 

O aspecto racional do Sagrado é identificado por serem absolutos e perfeitos, 

acessíveis ao pensamento, à análise e susceptíveis de definição. Se racional é aquilo que 

podemos conceber pelo pensamento lógico, “a essência da divindade descrita por estes 

predicados é racional e uma religião que o aceita e afirma é, de igual modo, uma religião 

racional.” (OTTO, 1992, p. 9).  

No entanto, seria inviável também caracterizar o Sagrado apenas por predicados 

racionais, então percebíveis ao humano. Subentenderia que o mesmo limitar-se-ia ao saber 

humano. De forma que não é, o Sagrado teria uma dimensão irracional. Otto (1992, p. 86) 

cita: 

Chamamos racional na ideia do divino ao que pode ser claramente captado 

pelo nosso entendimento e  passar para o domínio dos conceitos que nos são 

familiares e susceptíveis de definição. Por outro lado, afirmamos que abaixo 

deste domínio de pura clareza se encontra uma obscura profundidade que 

nos escapa, não ao sentimento, mas aos nossos conceitos e a que, por esta 

razão, chamamos o irracional. 

Comparado com Mircea Eliade, onde o Sagrado se manifesta nos objetos ou símbolos, 

Rudolf Otto apresenta que o Sagrado se manifesta na consciência, evidenciado por alguns 

sentimentos. Importante ressaltar que tais sentimentos não são semelhantes àqueles sentidos 

em estados de exaltação moral, que experimentamos ao vermos uma boa ação, aquilo que 

                                                 
5
 Aspecto do Sagrado não entendido por preceitos racionais. 

Fonte: (OTTO, 1992). 
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forma, no seu conteúdo sentimental, o acréscimo que lhe é próprio (OTTO, 1992). Conforme 

apresentado anteriormente, racionalmente podemos perceber o Sagrado pelos sentidos, mas 

não podemos conceituar os elementos irracionais, embora sejam reais.  

O sentimento do estado de criatura (OTTO, 1992), e não somente ele, revela a 

diferença que se coloca quando o Sagrado se manifesta. Esse se impõe revelando uma 

natureza superior. Efeito disso, o humano encontra-se numa situação de total dependência 

porque é criatura. Diferente da dependência que encontramos nas relações sociais que podem 

auferir status diferentes, mas impossíveis de estabelecer diferenças enquanto ser humano.      

Anteriormente podemos perceber que o homem é constituído por alma, corpo e 

espírito. O Espírito Santo tem, entre outras funções, a de testificar a experiência no consciente 

do cristão. Sendo assim, a experiência do Sagrado não se confundiria com “estado de 

exaltação moral” no contexto de Cristianismo, principalmente no Protestantismo.  

Nesse caso o protagonista da trama do espaço sagrado seria o homem 

religioso, o fiel. Não seria o lócus a principal instância do fenômeno, mas o 

próprio religioso que por um “impulso do espírito” (forma simbólica, nos 

termos de Cassirer) significa suas experiências. Assim o fiel articula suas 

experiências sensíveis a um mundo pleno de sentido – universo do 

pensamento religioso. Através do agente religioso (o fiel ou o grupo) é que 

são espacializadas. (GIL FILHO; PEREIRA, 2012, p. 44). 

A partir dessa questão, a Geografia vem apropriar-se dos sistemas de símbolos de 

Ernest Cassirer, onde a realidade é conformada pelos significados a ela incorporada. Pereira 

(2013) explicita o pensamento de Carssirer a respeito da “composição” material e imaterial do 

ser humano. Embora não conceitue a questão do Espírito ou Carisma (PIAZZA, 1983), tido 

como essencial para o entendimento deste trabalho, nota-se que as reações são diferentes no 

espaço. Como não é constituído somente pelo biológico, as reações diante de algo 

transcendente é mais lenta, pois depende do pensamento, diferente das reações orgânicas, que 

são imediatas. A religião está inserida dentro do universo de significados regidos pelas formas 

simbólicas. O Protestantismo destoaria, pois Espírito Santo é a essência e pessoa ativa no 

consciente do protestante. 

O espaço sagrado estaria voltado para uma projeção do espaço da realidade religiosa, 

caracterizando-se por uma conjunção de espacialidades da experiência religiosa, ocorrida na 

consciência (GIL FILHO; PEREIRA, 2012).  Ele já não estaria nos artefatos de um espaço 

físico. O homem seria o local da experiência, direcionado pelo “impulso do espírito” (IDEM, 

IBIDEM) ou forma simbólica (CARSSIRER apud GIL FILHO; PEREIRA 2012), e a “reação 
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dos mesmos é que vai determinar a sua influência no meio social em que vivem.” (PIAZZA, 

1983, p. 186, grifo do autor).  

No Cristianismo e determinantemente no Protestantismo é o próprio Espírito Santo, 

como está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Capítulo 6, versículo 19: 

“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual 

tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” (A BÍBLIA SAGRADA, 1993, p. 

139b, grifo do autor). 

Segundo Gil Filho e Pereira (2012), o espaço sagrado pode ser situado entre o espaço 

sensível da experiência e o espaço das representações. Nessa relação, algumas espacialidades 

estruturantes do espaço sagrado agem na experiência dento do espaço e do tempo. Tais 

estruturas conformariam experiências em espacialidades do espaço sagrado, que poderiam ser 

identificadas como outras dimensões do espaço sagrado. Seriam elas: a espacialidade concreta 

de expressões religiosas, a espacialidade das representações simbólicas e a espacialidade do 

pensamento religioso.  

Desta forma, firma-se que o espaço sagrado não estaria alocado nos objetos materiais 

do Espaço. Eles influenciariam de forma a elucidar a experiência na consciência, mas 

estariam condicionados ao significado que espacialidades estruturantes lhes proporcionariam. 

Na Figura 2, segue o modelo de conformação do espaço sagrado: 

Figura 2: Esquema de espacialidades conformadas. 

 
Fonte: (PEREIRA, C. J.; GIL FILHO, S. F., 2012, p. 47) 

 

2.4 ESPAÇO SAGRADO, IDENTIFICAÇÃO DO LUGAR E ESPACIALIDADE.  
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A categoria de lugar, na Geografia Humanística, é uma possibilidade de análise devido 

aos sentimentos que emergiriam da experiência religiosa. Desta feita, poderíamos elencar 

lócus da experiência do sagrado.  

Como dito anteriormente, a experiência não estaria limitada ao material. O espaço 

material é conformação de estruturas internas do consciente. Os templos físicos seriam 

espacialidades conformadas da experiência (GIL FILHO; PEREIRA, 2012). 

Existiria uma estreita relação entre lugar e espaço sagrado no tocante as experiências, 

onde a abordagem de Mircea Eliade seria mais concreta em relação ao Sagrado, haja vista a 

materialidade dos objetos-símbolos. Igualmente, Tuan (1980) define a topofilia como os laços 

afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Desta forma poderíamos conceber 

o lugar. 

No entanto, quando a experiência do sagrado está condicionada a uma conformação, 

poderia sugerir uma impossibilidade de relação entre os dois conceitos; o que não é real, 

embora o lugar seja difuso apreender, mas concreto na experiência. O espaço não abrange 

necessariamente lugares concretos de experiência. Yi-Fu Tuan cita: 

Muitos lugares, altamente significantes para certos indivíduos e grupos, têm 

pouca notoriedade visual. São conhecidos emocionalmente e não através do 

olho crítico ou da mente (...). Em resumo, podemos dizer que lugares muito 

queridos não são necessariamente visíveis, quer para nós mesmos, quer para 

os outros. Os lugares podem se fazer visíveis através de inúmeros meios: 

rivalidade ou conflito com outros lugares, proeminência visual e o poder 

evocativo da arte, arquitetura, cerimônias e ritos. Os lugares humanos se 

tornam muito reais através da dramatização. Alcança-se a identidade do 

lugar pela dramatização das aspirações, necessidades e ritmos funcionais da 

vida pessoal e dos grupos. (TUAN 1983, p. 180; p. 197, grifos do autor). 

Essa constatação faz – nos afirmar que alguns espaços, com objetos materiais 

dispostos, aparentemente não apresentam nenhuma significância. Mas tais elementos, que 

seriam as espacialidades conformadas ditas anteriormente, poderiam gerar sensações de lugar 

pela própria presença física (TUAN, 1983). O espaço traria à consciência dados acumulados 

durante a vida, o que reforça a imaterialidade do lugar.  

O fiel protestante encontra-se no seu estado de criatura, numa situação de passividade 

ao “Carisma” (Espírito Santo) (PIAZZA, 1983), é dotado de sentimentos e conforma a 

experiência. Mediante ao lugar, ele encontra – se ativo, pois dirige “um mundo porque tem 

sentimentos e intenções” (TUAN, 1983, p. 180, grifo do autor). Mesmo que sentido e 

sentimento sejam diferentes, apregoa-se como verdadeira a existência de sentimento sem os 

sentidos. 
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 Sendo assim, a relação entre lugar e espaço sagrado (conformação) estaria no nível de 

dependência. O lócus do lugar seria identificado pelos sentimentos racionais emanados frente 

à experiência do Sagrado na consciência. Como o Sagrado, segundo Otto (1992), não é 

constituído somente por elementos irracionais, os sentimentos racionais, além de fazerem 

parte de uma experiência religiosa, também determinariam o lugar do fiel. 

 Diante do exposto poderíamos localizar o espaço sagrado conformado e concomitante 

a isso, o lugar. Importante ressaltar que os sentimentos racionais do Sagrado da teoria de 

Rudolf Otto trazem uma análise profunda, embora não as esgote. Certamente, as experiências 

poderiam sugerir alguns padrões locais de igrejas evangélicas.  

   Considerando a realidade da experiência do homem com o Sagrado, sendo 

conformada na verbalização, baseado em Cassirer, propomos que a linguagem oral (e não 

somente ela) pode revelar a função da igreja, então entendida como uma estrutura física. 

Outra configuração espacial pode ser identificada. 

 Adentra aqui o Estudo da Difusão Espacial das Inovações que explica, em parte, esse 

processo de espacialização principalmente por meio da linguagem: 

A difusão de processos sociais se constitui em importante área de interesse 

da Geografia e de outras ciências sociais. Apesar da relevância da 

distribuição espacial dos fenômenos em um dado momento do tempo e sobre 

uma área particular, torna-se imprescindível resgatar os mecanismos que 

respondam pelas mudanças na distribuição desses fenômenos num 

determinado intervalo de tempo. Daí a validade dos estudos tanto empíricos 

quanto teóricos relativos aos processos de difusão espacial das inovações. 

(SILVA, 1995, p. 25). 

Essa teoria, surgida no seio da Antropologia, também encontrou campo de trabalho na 

Sociologia e Economia. Na Geografia, a perspectiva assume-se, a grosso modo, como estudo 

das disposições de objetos ditos culturais, apropriação ou não desses objetos pela sociedade. 

 Conforme Silva (1995, p. 27) a informação deveria ser o principal fator de 

entendimento da espacialidade. Assim ele cita o conceito como: “resultado de um processo de 

aprendizagem (persuasão) que envolve a aceitação de uma inovação a partir de uma inovação 

que, por sua vez, condicionará padrões de comportamento e tomada de decisão”.  

 Oliveira et al. (1978) contribui no conceito de difusão espacial, agora abrangendo o 

campo das ideias: 

(...) aceitação, no tempo, de algum item especifico – ideia ou prática, por 

indivíduos, grupos ou outras unidades adotantes, ligados a canais específicos 

de comunicação, a uma estrutura social e a um dado sistema de valores ou 

cultura. (Oliveira et al. 1978, p. 84, grifo do autor). 
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 Diante do exposto, é fundamental compreender como seria a aplicação nas 

experiências de um fiel protestante. Primeiramente, a experiência se espacializaria a partir 

dele. Dentre outras formas de verbalizar esta experiência, conformada em espacialidade, ele 

(emissor) utiliza as palavras principalmente. Quem as ouve (receptor) poderá aceitá-las ou 

não, mas terá as mesmas condições de vivenciar o Sagrado, porque no Cristianismo, e mais 

enfaticamente no Protestantismo, assume-se que o  Espírito Santo (Sagrado) é quem 

proporcionaria tal experiência, sendo os emissores “ferramentas” pelas quais a mensagem 

seria transmitida. Esse contexto evitaria contradições e subjetividades conforme nos 

apresentaram Otto (1992) em relação à verdadeira experiência e a privatização da experiência 

relatada por Smith (2009). Lewis (1971, p. 11 apud SMITH, 2009, p. 320) reforça que  a 

religião começa com a experiência: “da crença, do ritual e do espírito, e a maior delas é esta 

última.”. Também cita que, no contexto da Igreja Primitiva, “a meta do culto cristão era dizer 

as palavras (...)” (IDEM, IBIDEM). 

Cada fiel, mediante a experiência do Sagrado e lugar, poderia revelar a igreja de 

acordo com sua experiência, independente das condições do espaço. As estruturas físicas do 

templo e os outros possíveis símbolos visíveis não são condicionantes da experiência, mas, 

como dito, conformações que tornam mais visível a experiência na consciência. O(s) pólo(s) 

emissores de espacialidades seriam os próprios fiéis. Essas espacialidades são recebidas por 

outras pessoas, que iniciarão uma trajetória no Protestantismo caso permitam uma experiência 

com o Sagrado.  

Concomitante a isso, a organização das Igrejas Protestantes, baseada pela Igreja 

Metodista Central em São João Nepomuceno, regida por princípios bíblicos e de origem 

reformista, sugeriria perfil espacial diferente. Além disso, essa constatação não exime a 

intenção de construir templos concretos, pois, para os preceitos cristãos-protestantes há o 

dever de realizar seus cultos, presente toda comunidade de fé, sendo um espaço de 

comunhão
6
. Importante atentar que essa comunhão pode ser realizada existindo templo ou 

não. 

 Há um compromisso com aquele que não é protestante ou cristão, revelado nas ações 

missionárias, evangelizações, ações sociais, comunhão, estudos bíblicos para posteriores 

propagações de espacialidades, acolhimento, entre outras.  

                                                 
6
 “(...) eclesiologia (a doutrina da Igreja; convém notar aqui que, para Martinho Lutero, ‘a comunhão dos Santos’ 

era a expressão da natureza da Igreja, ou seja, a Igreja é essencialmente o povo de Deus) (...)”. 

Fonte: (REILY, 2014). 
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Embora a experiência seja realizada na subjetividade do consciente de cada fiel 

protestante, necessariamente ele procurará uma igreja onde conhecerá os textos sagrados, 

princípios e a doutrina cristã. 

Como o espaço sagrado está nas pessoas, percebe-se em cada fiel um potencial 

dispersor dos princípios cristãos através da linguagem, haja vista a independência do templo 

físico. Vale ressaltar que, mesmo nos trabalhos de estudo da sociedade em Geografia, a 

temática da espacialidade é considerada. Abaixo, seguem partes do texto do geógrafo 

Bernardo Mançano Fernandes, abrangendo os movimentos socioespaciais e socioterritoriais:  

A espacialidade é o movimento contínuo de uma ação na realidade ou o 

multidimensionamento de uma ação. A espacialidade carrega o significado 

da ação. Na espacialidade a ação não concretiza como é o caso da 

espacialização. A espacialidade é subjetiva e a espacialização é objetiva. 

Dois exemplos de  espacialidade são as propagandas e as lembranças da 

memória. (FERNANDES, 2005, p. 29). 

As igrejas podem ser movimentos socioespaciais e ou movimentos 

socioterritoriais, dependendo das relações sociais com as quais trabalham, 

podem ser agências de mediação ou defender seus próprios interesses. 

(FERNANDES, 2005, p. 32). 

 Sendo assim, onde (as pessoas) a espacialidade atingir, ali será lugar da experiência, 

espaço sagrado e, consequentemente, ponto de manifestação do Sagrado. 

 Identificados esses lugares, à medida que mais pessoas forem aceitando a experiência 

com o Sagrado, podem construir um templo físico para terem um lugar comum de 

congregação (mas não condicionante da experiência). Seria mais uma forma de verbalizar 

uma espacialidade. Ali será um espaço onde os protestantes também poderão realizar suas 

experiências, exercer seus princípios e também transmitir a espacialidade. 

Segue abaixo um modelo de espacialização por indivíduos protestantes. Nele podem 

ser identificadas as estruturas básicas da experiência cristã individual diante da espacialidade 

(experiência conformada em um contexto de espaço e tempo). Percebe-se que, embora o fiel 

esteja passivo em relação ao Sagrado, o mesmo tem o livre arbítrio de escolher a opção que 

deseja seguir, conforme a Figura 3: 
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Figura 3: Esquema de propagação de espacialidade no Protestantismo. 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                              Não 

  Aceitação 

                                                                                       

   

                                                              Aceitação 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.5 DA IGREJA CRISTÃ PRIMITIVA AO PROTESTANTISMO DO SÉCULO XXI  

 

Compreendido que cada protestante pode ser ponto emissor da espacialidade, 

certamente a limitação que essa conformação se propague tenderia ao cerramento das suas 

vozes. Mas, contrário a isso, a experiência na mente se mostra muito mais eficaz do que 

limitar os fiéis de proclamarem as palavras.  

Conforme nos mostra Smith (2009), ser cristão até o século III d.C. era uma atitude 

digna de ser observada. O Império Romano, principal poderio da época, iniciou a partir do 

século I uma perseguição ao cristianismo, objetivando impedir sua propagação. Nesse tempo, 

cristãos foram assassinados por causa da perseguição, destacando a história de alguns mártires 
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como Estevão
7
. Além do mais, comprova-se tal perseguição pelo principal ícone arquitetônico 

do processo: o coliseu. Nele, cristãos eram dados aos leões para serem mortos.  

Com o objetivo de propagar essa espacialidade, o próprio apóstolo Paulo (de cidadania 

romana), após ter uma experiência com Cristo, empregou quatro viagens pela região do 

Oriente Médio e pela Europa para divulgar a espacialidade.  

Smith (2009) ressalta que os cristãos realizavam seus cultos em catacumbas por causa 

da perseguição. Essa afirmação histórica reafirma que a experiência do cristão podia ser 

realizada em qualquer lugar, pois esse lugar não limitaria a ação do Sagrado e não seria 

condicionante para Tal. 

O mapa da Figura 4
8
 traz o resultado das experiências e espacialidades dispersadas nas 

regiões intituladas como África Setentrional (extremo norte do continente Africano), Europa 

Ocidental, Europa Sudeste e Oriente Médio (SIMIELLI, 2008, p. 54, 65, 67, 85), durante os 

três primeiros séculos do Cristianismo. 

Figura 4: Áreas cristianizadas até o final do século III 

 

Fonte: (A DIFUSÃO... 2014) 

Percebe-se que, embora muita perseguição, o Cristianismo expandiu-se de forma 

muito eminente. A própria bíblia descreve a conversão de mais de três mil pessoas em um 

único discurso de um dos discípulos de Cristo (Pedro), tempos após sua crucificação. Na 

perspectiva deste trabalho, a título de exemplificação, o pólo emissor seria os discípulos e não 

mais o ponto fixo: templo de Jerusalém. Os polos receptores seriam as pessoas das cidades 

por onde os discípulos passaram, testemunhando aquilo que tinham experimentado. Diante 

                                                 
7
  - Estevão, conforme relatado na Bíblia, não foi morto em Roma. Foi morto em Jerusalém por um grupo dos 

Judeus e estavam sob o domínio Romano. Mas, certamente, é o mártir mais conhecido no Cristianismo e viveu 

nos primeiros anos do Cristianismo.  
8
  -  Galbiati e Aletti (1991, p. 241) apresentam a expansão do Cristianismo na mesma área e período considerado 

(final do século III e início do século IV).  
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disso, fica evidente na contemporaneidade que as tecnologias da comunicação possibilitam e 

muito a disseminação de ideais, tornando a mensagem rapidamente veiculada. 

 Visto não ter bons resultados com a perseguição, o governo constata que restringir o 

avanço do Cristianismo seria inviável. Diante disso, o imperador romano providencia, em 313 

d.C., o reconhecimento do Cristianismo como uma das religiões do império e, em 380 d.C., 

intitula-o como religião oficial. Vale ressaltar que tal decisão sugere mais um aproveitamento 

do Império de Roma em concretizar seu poderio do que os objetivos reais do Cristianismo (e 

Jesus Cristo, seu fundador). Daí, essencialmente, surge uma religião: A Igreja Católica 

Apostólica Romana.  

Tal religião (conjunto ao império romano) cria a figura do Papa enquanto infalível nas 

questões relativas a fé e a moral, à instituição, canonização de pessoas, indulgências (SMITH, 

2009) e implementa territórios religiosos, controlando-os por dois meios: edificação de 

templos e pela estrutura administrativa (ROSENDHAL, 2003, p. 194 e 195). 

 A política-religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana tem como meta a 

construção de igrejas e centros religiosos como ocorreu na França a partir do século IV, visto 

que o devoto, ainda no século XXI “reconhece a igreja como lugar de culto e recolhimento, 

sendo verdadeiramente o símbolo do sagrado e de sua permanência” (ROSENDHAL, 2001, p. 

13, apud ROSENDHAL, 2003, p 196).  

Posteriormente, a Igreja Católica Apostólica Romana mantém-se unida, submetendo-

se a duas rupturas: uma em 1054 d.C no Cisma do Oriente, surgindo a Igreja Católica 

Ortodoxa e, no século XVI, a Reforma Protestante. 

 Consensualmente, o Protestantismo teve início na Alemanha e estendeu-se para 

regiões do norte europeu como a Escandinávia e a Inglaterra. Muitos são os motivos 

estabelecidos para o surgimento deste “ramo” do cristianismo: religiosa, política, econômica, 

o nacionalismo. Quando Martinho Lutero coloca as 95 teses nas portas da igreja do Castelo de 

Wittenberg em 31 de Outubro de 1517, implementa-se o marco inicial, com questões 

puramente religiosas aplicadas a vida das pessoas, como a figura do papa e as indulgências 

feitas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Principais temas: Justificação pela fé e o 

Princípio Protestante (SMITH, 2009).  

Diante das muitas denominações, a contemporaneidade revela que uma minoria de 

líderes de algumas denominações, fomentam algumas atividades que deturpam alguns 

princípios cristãos, muitas das vezes retomando práticas que desvirtuam veementemente do 

cristianismo. Sob um contexto de Catolicismo, Rosendhal (2003) mostra-nos que a 

multiplicação dos símbolos vem acompanhada de uma busca no sentido para a vida. Ou seja, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
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os fiéis querem encontrar nas simbologias aquilo que a experiência com o sagrado concederia 

para a satisfação dos anseios do fiel católico.  

A experiência centrada (condicionada) na hierofania do símbolo reflete subjetividades 

mais visíveis, resultando em pseudo-religiões (ROSENDHAL, 2003. p. 197). No 

protestantismo se mostra mais coletiva, objetiva e real a experiência, pois a simbologia é 

identificada na ceia (pão e fruto da videira) e no batismo (água), que per se não são 

hierofanias, são ordenanças de seu fundador (Jesus Cristo).   

 A Igreja Metodista inicia-se enquanto movimento no contexto da Inglaterra do século 

XVIII, tendo como fundador o professor da Universidade de Oxford, evangelista anglicano, 

teólogo e reformador social chamado John Wesley. Esse homem teve uma infância difícil 

numa casa de 18 irmãos, sem possibilidade de estudar em escolas, passando por dificuldades 

sociais e financeiras tão comuns e devastadoras ao berço da Revolução Industrial, num 

sistema capitalista desenfreado (OLIVEIRA, 2008).  

 Vendo a situação das famílias de algumas cidades da Inglaterra, ele passou a educa-

las. “O método tinha como intuito promover a libertação e a emancipação social dos mais 

necessitados, preparando-os para melhor lidar com as dificuldades que se lhes apresentavam” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 39). Também foram importantes as diversas reuniões no Clube Santo 
9
, 

surgido também no seio da Igreja Anglicana, onde os amigos percebiam a inquietação de John 

Wesley frente às questões da sociedade. 

Desde o período inicial do Clube Santo, João Wesley manifesta claramente 

sua preocupação com os pobres, os presos, os doentes, os idosos, as crianças. 

Ele visitava semanalmente os presos, especialmente aos que estavam 

condenados à morte; ele visitava os doentes, os pobres. Wesley pregava 

constantemente às multidões, de milhares de pessoas, nas pregações ao ar 

livre, e a quase totalidade dessa gente, era gente pobre, analfabeta, 

embrutecida. (...) o Metodismo sempre uniu a piedade pessoal com o serviço 

às outras pessoas. (...) o movimento Metodista era constituído, na sua grande 

maioria de gente pobre, realmente muito pobre. (OLIVEIRA, [s.d] apud 

OLIVEIRA, 2008, p. 40). 

 A educação “libertária” entendida pelo professor-missionário-reformista, utilizava os 

estudos da Bíblia e também via como importante o conhecimento de Grego, Escrita, Leitura, 

Aritmética, Inglês, Latim, Francês, Hebreu, História, Geografia e Cronologia, Retórica e 

Lógica, Física, Geometria, Álgebra, Ética, Música, Pintura e Astronomia (OLIVEIRA, 2008). 

                                                 
9
 “Esse grupo, conhecido inicialmente como ‘Clube Santo’, marcou sua identidade pelo método: dias fixos para 

praticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os presos, etc...Por causa dessa 

organização, esse grupo foi ‘apelidado’ de Metodistas, quer dizer, aqueles que têm método.”  

Fonte: (LOPES, 2014). 
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 O que levou o Metodismo a ser uma denominação, teve início com John Wesley ao 

ouvir um Prefácio de Martinho Lutero à epístola de Romanos, dia 24 de Maio de 1738 em 

Londres, sentindo o coração “aquecido”. Após ir à missão evangelística para o norte da 

Inglaterra, sem bons resultados, ele teve tal experiência.  

O Metodismo cresceu, sendo organizado como igreja a partir de 22 de Março de 1791. 

John Wesley faleceu um pouco antes da organização, não sendo considerado Metodista e sim 

anglicano (REILY, 2013). 

 Entender o Metodismo no Brasil requer o entendimento do Metodismo nos Estados 

Unidos, porque os missionários que chegaram às terras brasileiras vieram oriundos daquele 

país. Os tempos conturbados na Europa do século XVIII, ainda colhendo os resultados do 

cercamento dos campos na Revolução Industrial e a Guerra dos Sete Anos em 1756, resultou 

no fomento de emigrantes. Dentre outros motivos, missionários metodistas assentaram suas 

missões nos Estados Unidos a partir de 1760. Entre eles: Natanael Gilbert, Barbara Heck e 

Guilherme Back.  

Passado o tempo, com a imigração fomentada, o processo de Independência dos 

Estados Unidos estava acelerado (Guerra de Independência dos Estados Unidos 1775-1783) e 

a Igreja Metodista Episcopal foi organizada em 1784 (IGREJA METODISTA– 5
a 

REGIÃO 

ECLESIÁSTICA, 2014).  

Posteriormente, adentraremos ao Metodismo no Brasil. Mas, ressalta-se que o 

Metodismo do Brasil, estruturado por missionários dos Estados Unidos, sofreu algumas 

alterações. 

 O metodismo brasileiro teve início com a chegada de missionários americanos. Após 

ter participado na Guerra de Independência dos Estados Unidos, o pastor Junius Estaham 

Newman foi enviado ao Brasil em Agosto de 1867. Chegado no Rio de Janeiro, fixou-se na 

cidade de Saltinho – SP, próximo a Santa Bárbara do Oeste. Ali, pastoreava presbiterianos, 

batistas, metodistas e outros.  

Visto que o trabalho decorria bem, enviou cartas para a igreja nos Estados Unidos 

recomendando que abrissem missões em terras brasileiras. Chega ao Brasil em 1876, e 

posteriormente inicia no Rio de Janeiro seu trabalho, o obreiro oficial John James Ranson. A 

partir daí os trabalhos avançaram, apontando em 1886, Rio de Janeiro, Piracicaba, Juiz de 

Fora e São Paulo como locais onde o metodismo se consolidara (IGREJA METODISTA DO 

BRASIL, 2013).  

A Igreja Metodista está presente em várias partes do mundo. No Brasil se organiza em 

seis Regiões Eclesiásticas e duas Regiões Missionárias. Administra-se em caráter federativo. 
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Uma das metas da Igreja Metodista no Brasil é, em quinze anos, consolidar cada estado como 

uma Região Eclesiástica (RAMIRO, 2011, p. 13). Logicamente, concomitantemente a isso, 

vem à edificação de templos.  

É preciso estudo complementar da questão e encontrar mais fundamentos desses 

objetivos antes de propor afirmativas. Supondo-se implantação de igrejas a priori da 

experiência, apontaríamos uma forma de territorizalização por templos como já trabalhado 

anteriormente. Também foi abordado que não há desvirtuamentos na construção de templos 

caso sejam edificados a posteriori da experiência verdadeira com o Sagrado. Essas edificações 

não devem ser condicionantes da experiência e, tão pouco, um lugar qualitativamente ou 

quantitativamente mais ou menos adequado da manifestação da hierofania. Ressalta-se que 

entre os séculos I e IV os cultos eram realizados em lugares simples, inóspitos ou residências, 

porque se fossem públicos (proibido pelo Império Romano), certamente os cristãos seriam 

mortos.  

A secularização de algumas denominações evangélicas tem chamado atenção sobre a 

sua estruturação enquanto instituição e seus princípios. Muitas estão aderindo práticas que 

enfatizam a liderança, sua reprodução e ênfase no atendimento das necessidades dos 

membros, como se fossem serviços prestados (BUFORD, 1998 apud NASCIMENTO, 2008).  

Essas práticas, como as células
10

, emergem dentro de um contexto de modernidade ou pós-

modernidade e assinalam uma alteração na estrutura organizacional de algumas 

denominações. Ponderando essa organização, percebe-se que utilizam práticas de 

gerenciamento e socialização, favorecendo no desprendimento da instituição e a diminuição 

da influência do sacerdote sobre o fiel (IGREJA METODISTA DO BRASIL, 2004). Alguns 

autores apontam como método de crescimento rápido, onde a formação cristã do fiel é 

afetada, abrindo caminho para surgimento de outras denominações (JACOB, 2013). Existe 

também o viés de compreendê-la como meio obedecer ao mandamento de Jesus Cristo, 

inscrito no evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 10 e 20, estreitando a relação entre o 

evangélico e o não-evangélico, onde o líder (não necessariamente o pastor)
11

 tem influência 

                                                 
10

 A organização em células surge de um movimento iniciado no neopentecostalismo, idealizado pelo sul 

coreano David Paul Yonggi Cho, com propósito de provocar o crescimento das igrejas através de pequenos 

grupos. Célula é o nome da organização, que pode variar em cada denominação. Por exemplo: na Igreja do 

Evangelho Quadrangular é chamado G12 e na Igreja Metodista (que também adotou o método recentemente, 

mas atrelado à supervisão da direção da Igreja) denomina-se como discipulado. 

Fonte: (IGREJA METODISTA DO BRASIL, 2004) 

 
11 O Sacerdócio Universal de Todos os Crentes apregoa que o primeiro disciplinador da fé é o Espírito Santo. 

Sendo assim, o ensinamento cristão não está limitado ao conteúdo teológico, sendo disposto a todos a partir da 

experiência com Jesus. 
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sobre as pessoas da célula que coordena, orientando-a da melhor forma possível dentro dos 

preceitos cristãos. As células funcionam, normalmente, em residências.  

(...) a não ser que nós, individualmente como cristãos, sintamos 

uma preocupação séria acerca da condição da Igreja e do mundo hoje em 

dia, então somos cristãos muito medíocres. Se nos associamos com a Igreja 

Cristã simplesmente para recebermos ajuda pessoal, e nada mais, então 

somos meras crianças em Cristo. (LLOYD-JONES, 1993, p 12 apud 

NASCIMENTO, 2008, p. 20). 

Figura 5: Organização da Igreja Metodista no Brasil. 

 
Fonte: (IGREJA METODISTA - 2 REGIÃO ECLESIÁSTICA, 2014) (adaptado) 
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CAPÍTULO 3:  O CRESCIMENTO DO PROTESTANTISMO E A ESPACIALIDADE 

DE UMA EXPERIÊNCIA CONFORMADA 

 

3.1 O QUE OS NÚMEROS MOSTRAM 

 

3.1.1 O Brasil 

 

 Na análise dos dados estatísticos serão confrontadas as informações de âmbito 

nacional e posteriormente os dados do município. A compilação dos dados é importante, pois, 

conforme já abordado por Ferreira (2003), a Geografia Humanística aplica-se a dados 

subjetivos. Embora questione-se uso de dados estatísticos em trabalhos qualitativos, os dados 

podem revelar algum processo do coletivo ou do indivíduo (LEFEC, 2014).  

Sendo assim, a seguir serão elencadas informações obtidas em Jacob et al. (2003, 

2013) e posteriormente os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que 

mostraram os dados do município.  

Importante destacar que a partir daqui será utilizado também o termo Evangélico que 

designa: Evangélicos Petencostais, Evangélicos Neopentecostais e Evangélicos de Missão. 

 Na Tabela 1, em relação à população total, conforme no mostra Jacob et al. (2003), o 

número de Evangélicos no Brasil, no período de 1970 até o ano 2000 aumentou. Diferente da 

Igreja Católica Apostólica Romana que teve redução. Também é expressiva a porcentagem de 

pessoas sem religião, somando 50% do número de evangélicos no ano 2000. Além do mais, 

fica evidente o aumento significativo dos evangélicos no Brasil, principalmente do 

seguimento Pentecostal. 

Tabela 1: População total e grupos religiosos no Brasil 

 
Fonte: (JACOB et al., 2003) 
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O Quadro 1 representa a dinâmica dos principais grupos religiosos brasileiros, 

abrangendo a totalidade da população.  Conforme nos mostra Jacob et al. (2013), a partir da 

década de 1980 o número de católicos que somavam em torno de 89% da população, em 

2010, eram 65%, indicando um decréscimo de 24%. Por outro lado, os Evangélicos de Missão 

e Pentecostais que em 1980 eram 6,6%, em 2010 já somava 22,1%, sinalizado aumento de 

15,5%. Não obstante a isso, a porcentagem de pessoas sem religião aumentou 

consideravelmente de 1,8% em 1980 para 8% em 2010. 

Quadro 1: Relação entre população total e o número de adeptos por religião no Brasil em trinta anos.  

 
Fonte: (JACOB et al., 2013) 

Diante do exposto, o gráfico da Figura 6 expõe mais claramente a dinâmica. Nele 

podemos perceber o aumento gradativo da população total e a dinâmica de 

crescimento/redução dos grupos religiosos entre os anos de 1991 e 2010. Dentre outros, 

podemos confirmar que a Igreja Católica Apostólica Romana não obteve os mesmos 

resultados de crescimento quando comparados com a população total. Diferente dos 

Evangélicos que aumentaram substancialmente. 

Figura 6: Proporção entre população total do Brasil e o número de fiéis por religião de 1980 a 2010. 
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Fonte: Elaborador pelo autor com dados obtidos em Jacob et al. (2013) 
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 Embora a Igreja Católica Apostólica Romana tenha perdido fiéis consideravelmente, 

ela ainda é a instituição religiosa mais implantada no território brasileiro. A região Nordeste 

do Brasil e Norte do estado de Minas Gerais são áreas consideradas de resistência à perda de 

fiéis. Notavelmente, o catolicismo popular (ROSENDHAL, 1999) engendrado no Nordeste 

brasileiro, assim como, o sincretismo revelado por outras religiões, interfere de forma positiva 

para a estatística da Igreja Católica Apostólica Romana. Na região houve diminuição do 

número de fiéis, mas numa proporção menor. 

 A Figura 7 revela a dispersão da população católica nas microrregiões do Brasil. 

Notavelmente, a porção leste do país concentra a população católica.  
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Figura 7: Porcentagem de católicos na população total - 2010 

 
Fonte: (JACOB et al., 2013) 

 

Na Figura 8 está representada a dispersão dos Evangélicos de Missão pelo território 

brasileiro. Nas Figuras 9 e 10 estão apresentados a dispersão dos Evangélicos de Missão e os 

Pentecostais em duas regiões metropolitanas.  

Observa-se que a presença destes seguimentos nas microrregiões do Norte e Centro-

Oeste é intensificada. Os motivos da presença dos Evangélicos de Missão e os Pentecostais 

nas Regiões Centro–Oeste e Norte devem ser analisados separadamente.  

Primeiramente ratifica-se que as regiões Norte e Centro–Oeste têm indicadores sócio–

econômicos piores comparados ao Sudeste e Sul (JACOB, 2013). Dentre outros motivos, a 
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ausência efetiva do Estado em algumas áreas faz com que essas denominações invistam em 

ações missionárias, realizando trabalhos sociais e as tornando pontos de evangelização 

(dispersão das espacialidades). 

Inicialmente, os Evangélicos de Missão ocuparam microrregiões do leste de Minas 

Gerais e algumas microrregiões do Sul brasileiro. Nos últimos anos, as denominações 

Evangélicas de Missão têm perdido adeptos para regiões culturalmente e fisicamente opostas 

como Norte e Centro–Oeste do Brasil.  

Entre os evangélicos, a dinâmica geográfica centro-periferia se diferencia. Os 

Evangélicos de Missão têm uma estrutura institucional mais rígida, resultando numa lógica 

espacial. Nas periferias das regiões metropolitanas, a presença das denominações de missão é 

diminuída em comparação com os Pentecostais (JACOB et al., 2013). 
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Figura 8: Porcentagem de Evangélicos de Missão na população total - 2010 

 
Fonte: (JACOB et al, 2013) 

 As  denominações pentecostais estão mais presentes nas franjas urbanas das regiões 

metropolitanas, evidenciadas pelas ações sociais em áreas de vulnerabilidade socioeconômica. 

Notavelmente, a ausência efetiva do Estado é uma realidade; apesar das igrejas não estarem 

dispersas única e exclusivamente para ações sociais. Isso é uma consequência dos princípios 

de sua fé. 
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Figura 9: Religiões Evangélicas de Missão na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG – 

2000

 
Fonte: (JACOB et al, 2003) 

Figura 10: Religiões Evangélicas Pentecostais na Região Metropolitana de São Paulo e Santos - SP – 2000 

 
Fonte: (JACOB et al, 2003) 

 

 Como já discutido anteriormente, a igreja Evangélica de Missão é mais estruturada, de 

forma que sua espacialização é mais ordenada pelo território. Os fiéis também são mais 

convictos em assumirem serem cristãos, protestantes e a denominação em que estão inseridos;  

diferente dos evangélicos não determinados, relacionados aos (neo)pentecostais  (JACOB et 

al., 2013, p. 12). 

 O crescimento dos evangélicos no Brasil se dá frente ao que Jacob et al. (2013) 

denominou de evangélicos não determinados. Esses não sabem ou não veem necessidade de 

serem rotulados por uma denominação, mas sim cristãos e presumidamente pentecostais. 

Essas pessoas estão alocadas no país nas mesmas regiões onde o pentecostalismo se firma. 

 

3.1.2 O município de São João Nepomuceno – MG. 
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 São João Nepomuceno é um município brasileiro, situado na mesorregião da Zona da 

Mata do Estado de Minas Gerais, distante aproximadamente 75 Km a Nordeste do município 

pólo, Juiz de Fora. Data sua fundação, embora muitos questionamentos, em 07/01/1893, 

quando foi instalada a primeira Câmara Municipal do município. Ele é constituído pela sede e 

pelos distritos de Carlos Alves, Ituí, Roça Grande e Taruaçu. Ocupa uma área de 407, 27 

Km
2
, contendo uma população estimada em  25.057 habitantes segundo o Censo de 2010 

(BRASIL, 2010). 

 As coordenadas são 21°32”06’ S e 43°00”51’ O , elevada a 400 metros de altitude 

(marégrafo Imbituba – SC) (BRASIL, 2014) em relação ao nível do mar, no Domínio 

Morfoclimático dos “Mares de Morros”. A sua bacia hidrográfica pertence à bacia do rio 

Paraíba do Sul e sub-bacias do Rio Pomba e do Rio Novo. A média anual de temperatura está 

em torno de 22,3 °C, com invernos secos e verões chuvosos, classificando o clima como Cwa 

(classificação de Köppen). No entanto, baseado numa análise rítmica do Clima 

(MENDONÇA, 2007), certamente os valores para temperatura nos meses de verão 

encontram-se invariavelmente acima dos 28 °C. 

A região, antigamente revestida por floresta estacional semi-decidual, após o cultivo 

do café, encontra-se muito alterada, principalmente a vegetação no entorno zona urbana, onde 

gramíneas da espécie Melinis minutiflora é predominante (RIVA et al., 2006), juntamente 

com poucos resquícios de mata secundária.  

 Segundo dados do IBGE/2006, a economia local está inclusa no setor secundário e 

terciário, que correspondem a 25,11% e 70,11% do PIB municipal, respectivamente. A 

agricultura e pecuária representam 4,78% do PIB.  

 O IDH é avaliado em 0,614 no ano 2000 e 0,708 em 2013 conforme o PNUD de 2000 

e 2013. O município é dotado de instituições de educação maternal ao superior, hospital, 

pronto atendimento médico, postos de saúde nos bairros, serviços públicos e privados, 

comércio, indústrias do setor têxtil de vestuário (majoritariamente), rede de transporte público 

municipal, interestadual e intraestadual.   

 Culturalmente, destacam-se na cidade alguns eventos. Dentre eles o Carnaval, que 

conta com financiamento público e privado e foi questionado pelo judiciário e pela sociedade. 

Nos últimos anos, variavelmente, têm sido constatados casos de homicídios nos espaços da 

festa, além de menores usando drogas lícitas e ilícitas.  
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Além do Carnaval, uma Exposição Agropecuária local é realizada todos os anos desde 

1972. Ela é realizada na semana do feriado municipal, 16 de Maio, onde se celebra, por parte 

dos católicos, o dia do santo católico João Nepomuceno.  

 A Figura 11 representa a localização do território de São João Nepomuceno no estado 

de Minas Gerais. Abrange todo o território do município. 

Figura 11: Localização do território de São João Nepomuceno no Estado de Minas Gerais 

 
Fonte: (SÃO ...2013). 

 O gráfico representado na Figura 12 demonstra os valores para grupos religiosos no 

município (área rural e urbana). Notavelmente católica, a cidade reflete a realidade da 

dinâmica nacional, embora que no Brasil os católicos somam cerca de 65% e os evangélicos 

22,15%, no município os valores são de 76% e 17,5% respectivamente.  

Figura 12: Número de adeptos por religião em São João Nepomuceno – Ano de 2010 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos de IBGE (2010). 
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Como dito acima, tanto os templo católicos quanto Evangélicos de Missão, 

apresentam uma organização mais lógica no espaço, diferente das Neopentecostais e 

Pentecostais em que a espacialização é mais rápida no tempo. Os Evangélicos de Missão, 

onde a Igreja Metodista Central se inclui, respeita a lógica das cidades metropolitanas, 

espacializando-se concentradas na região central, embora que a nível nacional há tendência 

delas deslocarem-se para regiões mais distantes de sua origem.  

Figura 13: Espacialização das igrejas evangélicas e católicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com imagem do Google Earth e base cartográfica da Prefeitura de São João 

Nepomuceno - MG 

 

Os dados da Tabela 1 são resultados do trabalho de campo realizado dia 19 de Junho 

de 2014. A programação do Corpus Christi no município de São João Nepomuceno, 

organizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, é semelhante a grande parte do Brasil. A 

programação iniciou às 16:00 horas na Igreja Matriz. Posteriormente foi realizada a procissão 

passando pelas principais ruas. Também foram feitas paradas em locais pré-determinados, 

onde o ostensório era colocado. O sagrado é identificado pela presença daquele objeto no 

espaço. O espaço se organiza inicialmente do centro (sagrado) para a periferia (profano) 

(ROSENDHAL, 1999). 

 Foram aplicados doze questionários de igual teor, contendo dados cadastrais como o 

evento, local, município, datada, nome da pessoa entrevistada, sexo, idade, religião e três 

perguntas. As perguntas foram relativas às experiências dentro e fora do templo e a frequência 

em programações realizadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. O Quadro 2 descreve os 

dados da pesquisa. O questionário está elencado no Apêndice A. 
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Quadro 2: Dados do Trabalho de Campo 

Sexo Idade (anos) Religião Q.1  Q.2  Q.3 

M F 10-40 40-60 60-100 C P O S N N.P 1 2 3+ S N 

5 7 1 8 3 12 0 0 12 0 0 2 1 9 9 3 

Sigla Significado 

M Masculino 

F Feminino 

C Católico 

P Protestante 

O Outros 

S Sim 

N Não 

N.P. Não participa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Diante do exposto, conforme nos mostra Smith (2009) e Rosendhal (1999), a 

experiência demonstraria a realidade de uma religião. Os dados do questionário revelam um 

conflito: 100% responderam “sim”, que as estruturas materiais (símbolos, padre, 

ornamentação) do evento (missa e procissão) são condicionantes da experiência religiosa e 

75% responderam “sim” ter uma experiência religiosa real, mesmo não tendo os símbolos, 

padres, a ornamentação. Essa postura revela que o católico tem uma experiência religiosa com 

estruturas físicas presentes, mesmo com templos em condições ruins. No entanto, é necessária 

ao catolicismo a materialidade simbólica e hirofânica, o pagar da promessa (ROSENDHAL, 

1999), que verdadeiramente expressam a religiosidade e enfim, o espaço sagrado. 

 

3.1.2.1 A Igreja Metodista Central no município de São João Nepomuceno - MG 

  

A Igreja Metodista Central de São João Nepomuceno – MG iniciou suas atividades no 

ano de 1905, na atual Rua Nazareth. O Sr. Baldoino Barroso saia da zona rural do município 

com o intuito de “pregar a palavra” de Deus em uma casa da Rua Nazareth de propriedade do 

senhor João Medina. Neste ano mais quatro pessoas tornaram-se protestantes metodistas. Em 

1907 é fundada a Escola Dominical e iniciada a missão na cidade de Bicas. 

 Conforme atas datadas de 09 de Novembro de 1911 da Igreja Metodista em Guarani, 

relata-se que muitos membros deixaram a Igreja Metodista em São João Nepomuceno e, até o 

ano de 1940, a igreja passou por declínios e tempos de prosperidade. 

 Em 1927 e 1928, relata-se que um ex-padre denominado Hipólito Campos, ao fazer 

uma pregação, uma centena de pessoas foram motivadas a aceitarem a Palavra por ele 
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dispersada. No entanto, somente um terço escolheu ser metodista. Foi um período de 

perseguições. 

 Em 1940, a igreja compra o terreno onde está construído o atual templo principal. Esse 

local foi destinado para depósito de café. Mesmo com o templo não construído, já se 

realizavam cultos e trabalhos dos metodistas. 

 No período de 1944 a 1947, relata-se a preocupação com o canto e a educação cristã, 

pois havia uma comissão destinada a esses conhecimentos. Outras estruturas funcionais 

também já existiam. 

 De 1954 a 1956 foi organizado na igreja um ambulatório para atendimento às pessoas 

carentes, disponibilizando atendimentos na área de saúde, distribuição de medicamentos e 

alimentos. É criada a escola de alfabetização Mário Mendes, construção de um Pavilhão, 

construção da torre e a compra de um auto falante, que acoplado nessa torre, transmitia um 

programa intitulado “Hora de Meditação Cristã”, realizado às 18:20 horas. 

 Entre 1957 e 1959 as campanhas de evangelização e visitação foram intensificadas. 

Metodistas saíam em duplas visitando os lares da cidade, começando numa casa do bairro 

Santa Rita. Neste local eram realizadas Escolas Dominicais. A igreja tinha também um 

programa de rádio e espaço no jornal de circulação local.  

A paróquia de São João Nepomuceno já se compunha pelas igrejas de São João 

Nepomuceno, Guarani, Bicas, Furtado de Campos e Rio Novo. Entre 1960 e 1961 inicia-se 

um trabalho no município de Descoberto. 

 Em 1969 e 1971 os trabalhos estavam estáveis até a principal indústria da cidade 

interromper a produção. O pastor da igreja, Rev. Diomar de Oliveira Cardoso, inicia um 

trabalho de arrecadação de alimentos nas fazendas vizinhas do município. Neste ano, a igreja 

recebe, por doação, um terreno, onde se localiza uma capela, fruto de ações realizadas ao ar 

livre no bairro São Cristóvão.  

 Durante a década de 1980, relatam-se trabalhos sociais em 1982 no Lar das Meninas, 

que foi uma instituição beneficente a crianças em vulnerabilidade social. Entre 1983 e 1985, 

foi criado um conjunto musical denominado “Chama Viva”, apresentando-se em locais 

públicos, igrejas e até mesmo em festivais. Neste período, é criada a Comunidade Cristã 

Evangélica, fomentada por jovens saídos da Renovação Carismática Católica e, portanto, 

intitulando-se evangélicos. Em Dezembro de 1986 a Igreja Metodista Central tem uma 

ruptura, onde algumas pessoas passaram a não congregar, reunindo-se no bairro Santa Rita, 

criando em 1987 a Igreja Metodista Nova Jerusalém. 
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 Nos anos de 1990 até 1994, nos primeiros três anos desse período, a Igreja Metodista 

Central de São João Nepomuceno passou a atender o campo missionário no lugar denominado 

Torneiros. Entre 1995 até 2014 as espacialidades propagam-se através do rádio e atividades 

externas ao templo como cantatas de natal, evangelismos, visitas. 

 Diante do exposto, podemos fazer algumas inferências. O contexto social e econômico 

da cidade não limitou as espacialidades dispersas (GIL FILHO, 2001), assim como a própria 

espacialização das igrejas evangélicas. Dois fundamentos são impostos. O primeiro demonstra 

que a instalação de uma igreja não requer, a priori, instalações físicas e montantes financeiros 

grandes para fazer de um espaço “vazio”, sagrado e dispersor de espacialidades. Bastaria para 

uma igreja um número de pessoas e um lugar para se reunir. Elementos simbólicos não são 

necessários.  

De acordo com os Cânones da Igreja Metodista, Capítulo III, Seção I, Subseção II, art. 

50, não existe um número mínimo de pessoas para que uma comunidade de fé seja 

reconhecida como igreja. 

O segundo fundamento estaria situado nas experiências. O lugar, principalmente para 

o pentecostal, assim como o metodista, não seria limitador da experiência, que por sua vez é o 

conteúdo da espacialidade e consequente espacialização. Os gastos com o funcionamento do 

templo (energia elétrica, água, impostos públicos) existem. Se houver limites financeiros, o 

templo migrará. Mas, devido a essa volatilidade, não existiria um lugar mais ou menos 

adequado à instalação de um templo que concebesse uma experiência mais ou menos 

funcional. 

 Visto que o aumento do número de evangélicos ocorre frente experiências de 

conversão deflagradas mediante aos evangelismos da comunidade de fé, visitação individual 

ou mesmo pelo próprio testemunho, cada pessoa teria um potencial de realizar estas 

atividades. O Quadro 3 revela que, quanto mais evangélicos, maior a possibilidade de contato 

dos não-evangélicos com essas atividades (que seriam as espacialidades dispersadas), 

apontando maior número de conversões, o que viria aumentar as estatísticas. Sendo assim, no 

universo de 157 dados, foram selecionadas pessoas (amostras) maiores de doze anos até 

01/01/2014, não visitantes e que moram em São João Nepomuceno - MG. A média foi de 

7,76 metodista/bairro, destacando-se o centro da cidade.  

Quadro 3: Potencial de dispersão de espacialidade da Igreja Metodista Central em São João Nepomuceno-MG 

Bairro N° (x) de moradores Potencial de dispersão de 

espacialidades 

Centro 45 Alto 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

Cidade Nova 10 Alto 

Centenário 9 Alto 

Caxangá 9 Alto 

Santa Rita 9 Alto 

Santa Terezinha 9 Alto 

Três Marias 6 Médio 

Santo Antônio 5 Médio 

Shangrilá 5 Médio 

Novo Horizonte 4 Médio 

São Sebastião 4 Médio 

Carlos Stiebler 4 Médio 

Alto dos Pinheiros 3 Baixo 

São José 3 Baixo 

Bela Vista 3 Baixo 

São Cristóvão 2 Baixo 

Chácara dos Palmares 2 Baixo 

Total de Bairros: 17 Pessoas: 132  

                                                                       x ≥ 7: Alto 

                                                                               4 ≤ x ≤ 6: Médio 

                                                                              1 ≤ x ≤ 3: Baixo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Diante do exposto, interpreta-se que o processo de dispersão da espacialidade se 

concretiza primeiro na emissão, depois na recepção por uma pessoa, seguido da experiência. 

Dessa feita, o quadro acima reflete tão somente o primeiro passo que é a emissão. Avaliado o 

potencial quantitativo, percebe-se que a parte central da cidade congrega maior número de 

pessoas que frequentam a igreja, sendo o local de maior potencial de emissão, seguido dos 

bairros que estão na região intermediária da cidade, com potencial médio. Posteriormente, os 

bairros que estão na periferia, com potencial baixo. 

 Foi considerado só o número de pessoas, limitadas ao bairro em que moram e sem 

considerar os meios de comunicação que também permitem a propagação da espacialidade. 

Mesmo assim, torna-se importante essa consideração porque a pessoa tem a liberdade de ir e 

vir no solo urbano, dispersando uma espacialidade, sacralizando o lugar e também auferir 

produtos que permitem uma comunicação rápida (celular, por exemplo). No entanto a casa 

será o lugar que sempre estará ou voltará (fixo).  

 

3.2 SÍMBOLOS E ESPACIALIDADES DO ESPAÇO SAGRADO 
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 A seguir serão elencadas figuras relacionadas aos Evangélicos e Católicos para 

argumentar sobre espaço sagrado, experiência, lugar e espacialidades. Da mesma forma, três 

reportagens de jornais foram selecionadas para expor um exemplo de espacialidade no 

Protestantismo. Também foi elencada a figura de um mapa referente à Igreja Internacional da 

Graça de Deus a fim de tornar-se mais compreensível a argumentação sobre experiências, 

espacialidades dispersadas e espacialização. 

A primeira reportagem foi veiculada no dia 1° de Agosto de 2014 no Jornal Folha de 

São Paulo. Os títulos são: “Universal inaugura megatemplo em SP” e o segundo “Universal 

usa o Velho Testamento para reviver relação do ‘povo eleito’ com Deus”. A simbologia não 

deve assumir ponto central da experiência do protestante. Rosendhal (2003) revela o capital 

simbólico que alguns ditos empresários do sagrado dispõem para sociedade. Após escrever 

sobre o verdadeiro Templo de Salomão, que era um templo hebreu construído na Região do 

Oriente Médio, segue a passagem seguinte: 

(...) Mas, de onde vem esta paixão? Vem do fato que os neopentecostais (que 

se diferenciam dos seus “antepassados” pentecostais pelo forte caráter de 

“espetáculo para as massas” nos cultos) leem a relação entre Deus de Israel e 

seu povo eleito numa chave mágica. Os fatos narrados no “Tanach (Velho 

Testamento) indicam uma forte presença de Deus no destino do povo, 

alterando círculos naturais, criando forças a favor do povo, enfim, fundando 

um mundo de “milagres”.  

Daí que, revivendo o Templo de Salomão, supostamente, a Igreja Universal 

dá um importante passo simbólico no sentido de dizer que seus fiéis revivem 

a relação de povo eleito com seu Deus, Rei do Universo (“Melech 

HaOlam”). A imagem (do templo de Salomão em São Paulo) é forte, temos 

que rereconhecer. Mas, aqui reside a chave da interpretação equivocada que 

leva paixão dos neopentecostais por todos os signos vétero-testamentários. 

(MENDONÇA; URIBE; PONDÉ, 2014, p. A10 e A11, grifos do autor). 

 A segunda reportagem foi veiculada na edição de Agosto de 2014 do jornal Expositor 

Cristão da Igreja Metodista. O título é: “Mesmo no subsolo, Metodismo cresce no Vietnã”. 

Após descrever o histórico dos missionários Ut To e Karen Vo-To, segue a passagem: 

(...) Eles introduziram as reuniões de classe de Wesley no Vietnã. As células 

têm de 3 a 15 pessoas reunidas semanalmente onde promovem a comunhão, 

adoração, estudo da Bíblia e evangelizam, a fim de multiplicar o número de 

membros. As igrejas usam casas particulares e salas de reuniões.  

O Governo vê a Igreja com suspeita. Há relatos de perseguição aos/às 

cristãos/ãs. A Igreja está no subsolo, pois não recebeu ainda o cerificado 

para ser uma entidade legal, o que foi solicitado em 2008. Para ser registrado 

como uma entidade religiosa, o grupo deve ter uma sede física. Em 

22/09/2010, a Igreja Metodista Unida fez um grande esforço para comprar e 

reformar Centro Metodista Unida, em Ho Chi Minh. Hoje é o coração da 

missão no Vietnã. (MISSOLAR, 2014, p. 7, grifo do autor). 
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A terceira reportagem foi veiculada na edição de Setembro de 2014 do jornal 

Expositor Cristão da Igreja Metodista. O título é: “Discipulado em Perspectiva Litúrgica”. 

Segue a parte destacada no texto dizendo num contexto onde o autor aborda as funções e 

justificativas de uma liturgia: 

A Igreja não é o templo, assim, a liturgia deve trazer contribuições à 

vivência das pessoas e motivá-las a ser Igreja, cada um/a independente do 

lugar aonde a experiência diária as levar. (FILHO, 2014, p. 9, grifo do 

autor). 

 

 Em relação à primeira reportagem, o autor corrobora com este trabalho ao expor a 

Igreja Universal do Reino de Deus no seguimento dos Neopentecostais. Em outro ponto, ele 

sinaliza um conflito em relação aos princípios cristãos, construindo um templo dotado de 

hierofania. A experiência pode ser verdadeira (OTTO, 1992). No entanto, passado o tempo, as 

espacialidades revelarão os objetivos e discursos trabalhados pela denominação. Além do 

mais, no tocante a teologia, também revelará se a experiência foi verdadeira ou não.  

Outra denominação do seguimento neopentecostal é a Igreja Internacional da Graças 

de Deus. Na figura 14, o mapa mostra as transmissoras do culto (dispersão de espacialidades) 

e os locais onde existem templos dessa denominação. Fica evidente que onde as transmissoras 

estão postas, também estão alocadas as Igrejas Internacional da Graça de Deus. Essas 

localidades têm alto potencial de dispersão de espacialidades e maior número de fiéis dessa 

denominação. 
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Figura 14: Distribuição de transmissoras da Rede Internacional de Televisão (RIT) e os Templos da Igreja 

Internacional da Graça de Deus. 

 

Fonte: (GIL FILHO; SILVA, 2009) 

Os textos do jornal Expositor Cristão revelam um pouco da igreja primitiva. A 

experiência não estaria limitada ao templo e também não teria um local mais ou menos 

adequado para ocorrer. Aqui, comprova-se o sentimento de estado de criatura, onde o 

protestante vivencia o sagrado em sua plenitude, independente das condições do espaço, 

relacionando o lugar, dotando-o como sagrado e ser ponto de dispersão de uma espacialidade. 

O exemplo ficou representado na edição de Agosto, onde a igreja do Vietnã reunia-se no 

subsolo e crescia. Supostamente áreas inóspitas, numa República onde 0,9% são protestantes, 

81% não acreditam em Deus e 85% são budistas (EXPOSITOR CRISTÃO, 2014, p. 7). 

 A seguir, foram elencadas duas imagens que demonstram uma experiência no espaço 

sagrado no Catolicismo e no Protestantismo. A Figura 15 representa uma imagem datada de 

19 de Junho de 2014 na Rua Coronel José Dutra, região central do município de São João 

Nepomuceno – MG, no feriado nacional de Corpus Christi. Nela está o sacerdote (1) frente ao 

símbolo sagrado denominado ostensório (2). Dentro dele encontra-se a hóstia, que, segundo 

os católicos, é a presença material de Jesus Cristo. Percebe-se que o sacerdote tem uma 

experiência do sagrado. A hierofania, que é a manifestação do ser transcendente está no 

símbolo. O espaço é sacralizado frente a este procedimento. Fora desses limites, estaria o 
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espaço profano (3), onde o povo está. Nesta figura percebe-se tanto uma territorialidade e 

territorialização (FERNANDES, 2005). Caso a simbologia esteja ausente, não identificamos 

hierofania e nem o espaço sagrado. Também, sob a proposta deste trabalho, não se apontaria o 

lugar.  

Figura 15: Catolicismo - Identificação do espaço sagrado e lugar frente a experiência com o objeto e 

espacialização. 

Fonte: Trabalho de Campo realizado pelo autor no feriado de Corpus Christi. (Adaptado) 

A figura 16 representa uma das classes de Escola Dominical  no endereço denominado 

Praça Daniel Sarmento, região central do município de São João Nepomuceno, realizado pela 

Igreja Metodista Central. A Escola Dominical é uma atividade de Educação Cristã secular da 

Igreja Metodista. Normalmente, são divididas as classes para crianças, juvenis, jovens e 

adultos. Cada sala tem um professor que leciona temas relacionados ao ensino cristão.  

 Percebe-se nessa figura a ausência de uma hierofania em um objeto.  A professora (4) 

leciona (espacializa) uma mensagem para os outros fiéis. Além disso, por ter sido uma 
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programação ao ar livre, as espacialidades permitem qualquer transeunte ter uma experiência, 

sacralizando o espaço e se identificando com o lugar. Ressalta-se que essa programação 

(Escola Dominical) foi realizada nos mesmos padrões do templo. O espaço se sacraliza pela 

presença das pessoas que objetivam ter uma vivência plena do sagrado.  

 

Figura 16: Protestantismo - Identificação do espaço sagrado, lugar e dispersão da espacialidade em momentos de 

estudo. 

 

Fonte: (FLICKR, 2009). (Adaptado)  

A Figura 17 representa um momento de evangelismo no lugar denominado Praça 

Coronel José Braz em um dia de carnaval. O local foi estruturado para os foliões como se nota 

ao fundo. No entanto, mesmo ausente de uma infraestrutura ou símbolos, em uma 

temporalidade  diferente, fica evidente a experiência do Sagrado. As pessoas número 5 e 6 são 

os evangélicos em um momento de oração pela pessoa 7. Todos estão susceptíveis a uma 

experiência. Os evangélicos especializam uma experiência, de forma que a pessoa três possa 

também ter a sua. Caso a pessoa 7 aceite, iniciará uma caminhada no protestantismo. 
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 O espaço se sacraliza pela presença das pessoas que, por sua vez, vivenciaram 

experiência do sagrado no consciente. Sendo assim, identificando-se com aquele espaço, 

caracteriza-se o lugar (TUAN, 1980). 

Figura 17: Protestantismo: Experiência do Sagrado, espaço sagrado e lugar. Evangelismo no Carnaval 

 

Fonte: (COMUNIDADE CRISTÃ EVANGÉLICA, 2014).  (Adaptado) 

 

 

3.3 AS AFIRMAÇÕES DOS METODISTAS: O GRUPO FOCAL. 

  

Visando buscar relatos sobre experiência, segue abaixo a transcrição do grupo focal. 

Para a interpretação destas, foram suprimidas da entrevista algumas partes que, naturalmente, 

fugiam ao escopo da pesquisa, visando facilitar a leitura e o entendimento. Para tanto foi 

usado o símbolo “[...]”, que remete a um corte da fala. Além disso, as reticências “...” foram 

utilizadas quando não se terminava a frase, ou mesmo quando se estendia, demonstrando uma 

pausa na construção da argumentação.   

 O sentido das palavras não foi alterado, sendo transcritas conforme ditas pelos 

integrantes. No entanto, aquelas palavras que necessitavam de correção gramatical devido à 

forma em que foram faladas, foram adequadas ao português formal. 

 De acordo com Termo de Autorização assinado pelos integrantes, não serão 

apresentados os nomes dos participantes do grupo focal. Sendo assim, os integrantes foram 

identificados com os números de 1 ao 6. O moderador é o autor deste Trabalho de Conclusão 

de Curso. 
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 Quem está argumentando é identificado no início do período. No entanto, houve 

interferências, indicadas pela citação “[interferência do integrante (1 ou/e 2 ou/e 3 ou/e 4 ou/e 

5 ou/e 6 ou/e moderador)]”. Abaixo do período de argumentação, segue a transcrição das 

interferências do(s) integrante(s), na ordem em que aparecem no texto. Por exemplo, se numa 

fala principal houve uma interferência do integrante 2 e depois a do 3, primeiramente, abaixo 

da fala principal, será transcrita a argumentação do integrante 2 e, posteriormente, a do 3. 

 Por se tratar de uma transcrição da fala de sete pessoas, é natural que, na “ânsia” de 

comentar sobre o assunto discutido, as pessoas falem juntas. Essas partes não foram possíveis 

de serem transcritas devido ao cruzamento das vozes. Dessa forma, tais partes foram 

identificadas com o símbolo “[inaudíveis]”. 

 O grupo focal é uma metodologia que visa aprender, numa conversação, como pensa 

um grupo de pessoas representantes de uma realidade inerente ao objeto de trabalho. Por isso, 

o uso da fala e da conversação, assim como a atenção do moderador-pesquisador no grupo. 

Diante disso, optou – se por destacar, na própria fala dos integrantes, as partes principais de 

seu raciocínio.  Destaca-se que as respostas não foram pré-formuladas porque os participantes 

não foram informados antecipadamente sobre o assunto que iriam discutir. 

 

TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Moderador - Pegando o contexto da Igreja Metodista Central, será que as experiências das 

pessoas que aqui frequentam refletiria essa dinâmica do crescimento do protestantismo ? 

Como seriam as experiências das pessoas que têm sido atraídas para dentro dela ? 

[Interrupção do Integrante 5]. 

Integrante 5 - Eu posso falar. Eu quero fazer uma separação aí. Protestante é só as igrejas ... 

nós somos protestantes. A Igreja Metodista é protestante. O que está fora disso, está errado. 

Não existe conversa. O que está fora disso está errado. As Igrejas Protestantes Históricas, elas 

tem um compromisso sim. Agora, essa igrejas que vieram .... as pentecostais e as 

neopentecostais e as independentes que surgiram as turbilhões, inclusive na nossa cidade, elas 

não são protestantes [...]. Agora, no que você falou do contexto, a Igreja, sim, está no contexto 

de buscar ... não só de fazer aquela coisa momentânea. Porque, senão, o trabalho não tinha 

decorrido né ?  
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Integrante 1: Acho assim, está até em desuso o termo  Protestante porque o termo evangélico 

ficou banalizado. O que eu vejo é evangélico para tudo quanto é lado, nas mais diferentes 

situações. E as pessoas ficam até receosas de falar que é protestante. 

Moderador: Os órgãos de pesquisas têm separado os evangélicos reformistas e os 

pentecostais. Mas quando voltamos para a nossa experiência é que traz à tona a questão do 

Protestantismo. Eis aí a questão de você trabalhar a essência daquilo que vocês vivem. Porque 

na essência que você vai ver as diferenças. Então, diante de que o Integrante 5 está falando, 

vocês poderiam relatar uma experiência [...]. 

Integrante 2 – É o que eu acho interessante essa pergunta. Por isso que eu penso melhor a 

gente não se auto denominar, nem protestante, nem neopentecostal, nem pentecostal, e se 

denominar Cristão. Porque a partir do momento que você se denomina como cristão, a nossa 

relação dentro e fora da igreja, espaço físico, é completamente diferente, do que os dos 

demais. Porque eu vou ter um posicionamento aqui na igreja e lá fora do mesmo modo. E as 

pessoas vão consegui perceber que não existem duas formas de agir. Mas que há uma 

coerência no seu pensamento e através das suas atitudes, devem ser demonstradas [...]. 

Integrante 1 – Essa diferença existe, sempre existiu. No passado mais que agora. Por exemplo, 

quando eu era menina de escola, tinha um quadro de missa. Então, quem foi na missa tinha 

uma cruz azul. Quem não foi na missa, tinha uma cruz vermelha. A cruz vermelha, era a cruz 

do inferno. Então, no princípio eu andei mentindo, dizendo que eu tinha ido. Então umas duas 

ou três vezes eu ganhei a cruz azul, só para não ficar diferente dos outros meninos. Mas eu 

achei que aquilo não estava certo né. Eu quando eu estava em casa eu falei ... eu fui, mas eu 

fui na minha igreja. Eu fui na Escola Dominical. Então, aquilo causou um rebuliço na sala e 

eu passei a ganhar a cruz do inferno (risos) durante todo o tempo de escola e sempre meio 

descriminada. Tinha um supervisor que vinha de tempo em tempo e ele ficava assim: “Mas 

você não foi na missa ? Você tem a cruz do inferno ? Fala com o papai e com a mamãe para te 

levar na missa. Você tem que ir na missa”. Então o Protestante sempre foi ... Quando eu 

comecei a trabalhar no Lar das Meninas, foram falar com a presidente: “Poxa, mas você 

deixou, no meio de tanta gente, foi procurar uma protestante para trabalhar lá dentro ?”. E 

muitos deixaram de contribuir com a instituição. Então, os espíritas deixaram de contribuir, 

muitos católicos deixaram de contribuir, mas nós tivemos assim, uma experiência muito 

grande. Nunca fez falta quem deixou de contribuir porque outros vieram a contribuir e a 

última campanha do quilo que foi feito para a Instituição, foi feito aqui na igreja. Foi 

arrecadado trezentos e cinquenta quilos de mantimentos, foi feito o primeiro culto em ação de 

graças, abençoando a Instituição, e a instituição nunca mais fez campanha. Então, são 
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experiências que o Cristão, o Protestante ... são discriminados. Há mais tempo, mais hoje é 

mais sutil. 

Integrante 2 -  Quando eu comecei a trabalhar na escolinha, ainda tinha aquelas questão da 

coroação. E logo em seguida, passou a ter uma imagem que ia nas casas das pessoas.  Era uma 

Rosa Mística, uma coisa assim. E eu lembro, inclusive na época, que tinha alunos que já eram 

evangélicos ou pertenciam a igrejas protestantes e tal. Mas eram pouquíssimos. Então eles 

ficavam incomodados aqui na escolinha, no Ubi Barroso. Como eu era evangélica, eles 

perguntavam: “Tia, você não coroa ?”. Aí falava assim: Não, a tia não coroa. Mas, a gente não 

tinha como impedir as crianças de ir. E quando começou a questão da rosa ir na casa das 

pessoas, as crianças que não eram evangélicas as vezes se sentiam constrangidas por não levar 

a imagem para casa ... Mas bem mais velado ... Porque o Estado tomou uma posição a partir 

das Constituição de 1988. O Estado é laico. 

Moderador – Vou pegar um pouco do que os três falaram. Quando olhamos para a igreja 

Primitiva, nós notamos uma coisa: Não se tinham templos. Daí também vem a historia dos 

mártires. Até o império romano apropriar-se dele e fazê-lo como religião oficial do império. 

Mas, o que de comum a gente pode identificar nas falas dos três. A integrante 1 falou das 

cruzes,  a integrante 2 falou da coroação, e o integrante 5 trouxe a tona a questão do estado 

laico. O que podemos notar de comum é a simbologia e ao mesmo tempo a experiência. 

Quando voltamos os olhos para o Espiritismo, Catolicismo, a religião de origem africana, 

percebemos a questão do símbolo muito forte. Então, para o protestante, pelo que está 

entendido, vocês me mostram que tem uma certa independência desses símbolos. [...] talvez 

vocês já tiveram uma experiência com Cristo longe daqui e poderiam falar... 

Integrante 2 – Acho que isso é do caráter da gente. O homem, durante o nosso tempo de 

história, na nossa trajetória de ser humano, tem o caráter mítico, o caráter místico e o caráter 

religioso. E nós, individualmente, nós  repetimos este posicionamento, porque este ... esta ... 

estaria no consciente coletivo de cada um de nós. Então, tem pessoas que participam, que para 

crer ela ainda está num estágio mais mítico, o outro mais místico, o outro mais religioso. 

Precisa de ter símbolos. Hoje, dentro das nossas igrejas, se você não tiver um lencinho, 

[interrupção do integrante 5], se você não tiver um copo d’água, você não consegue 

manifestar, ou acreditar, num ser superior, num ser divino, que pra nós é Deus, é Jesus. Então, 

isso, a gente também tem que caracterizar, porque o que hoje nós temos visto dentro das 

igrejas, ele quase retornando [interrupção do integrante 5] ao Catolicismo. [interrupção do 

integrante 5].  

Interrupção do Integrante 5: ao catolicismo ... 
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Interrupção do Integrante 5: Mas a própria palavra de Deus falou que nos últimos tempos 

essas coisa iam acontecer.  

Interrupção do integrante 5- A pessoa está perdendo a noção do verdadeiro evangelho e 

buscando em ... em ... imagens, [interrupção integrante 2]. Quer dizer, misticismo. E a igreja 

não precisa disso. Ela precisa mais de conhecimento. Porque, o que acontece: As pessoas que 

lideram esses grupos, que estão cada vez maiores, porque essas pessoas querem ...  aquele 

lencinho, crescer .... [interrupção da integrante1]. 

Interrupção integrante 2 – em livrinhos, pedaços de papel. 

Interrupção da integrante 1: Eu acho que quando você tem uma verdadeira experiência com 

Cristo ... 

Moderador: Como seria essa experiência com Cristo ? 

Integrante 1: É uma experiência de conversão mesmo, de conhecer a palavra de Deus. É só 

através da palavra de Deus ... Eu não preciso de ver o filme Paixão de Cristo para saber o 

quanto Ele sofreu. E tanta gente que viu, quanto Ele sofreu, e viu aquilo tudo, e até 

representou, continuou com uma vida mesquinha, longe de Deus [interrupção do integrante 

5]. Então eu acho que os símbolos existem, mas, por exemplo, eu não dependo dele para eu 

crer. Basta eu ter fé. [Interrupções dos integrante 2 e 5].  Pra mim, Jesus é todo suficiente [...] 

As pessoas às vezes ... eu falo assim: “Jesus, como que é difícil pra as pessoas, cada dia um 

santo para um determinada causa. Então, um dia você vai precisar de muitos santos, 

[interrupção da integrante 2] para muitas causas. Para o protestante, para o crente em Cristo 

Jesus, Jesus é  todo suficiente. Para as fáceis, para as difíceis, para causas impossíveis. Mas 

Jesus é todo suficiente para o Cristão. 

Integrante 5 – Praticou essa simbologia toda e fica lá no emprego falando mal do colega ... 

Interrupções dos integrante 2 e 5: [Inaudível]. 

interrupção da integrante 2: todos os santos ... 

Moderador:  Vocês poderiam relatar então uma experiência enquanto cristão ? Ou uma 

experiência de conversão, dentro da igreja, que você sentiu algo diferente  [...] 

Integrante 1: Acho que todo mundo vai ter essa experiência. Acho que eu poderia assim, citar 

algumas, como por exemplo, quando eu estava na fila do banco para receber meu  pagamento. 

Aí me veio aquele assim ... eu tinha uma poupança e a minha mãe tinha uma poupança. Uma 

poupança pequena, mas tinha. É ... então me veio aquilo assim: “Tira a sua poupança [...], tira 

a sua poupança e de sua mãe [...]”. Aí vai eu ... estou na fila ... na boca do caixa ... mas eu tiro 

ou não tiro ? Não, não tiro [...]. A Minas Caixa fechou naquela noite ! [...]. Então, são 
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experiências que o Espírito Santo falou [...]. Tenho experiência de cura, declarado pela 

médica [...]. 

Integrante 3 – Bom, as minhas experiências sempre eram no colégio; no ginásio né. Que às 

vezes, ficava muito quietinha, muito no meu canto. Mas assim, eu nunca deixei de falar com 

as pessoas, de falar no colégio que eu era evangélica. Mas sempre, nunca preguei na sala [...], 

mas as pessoas sempre me procuravam. Então assim, eu creio, que quando eu antes de me 

converter, não era católica, meu pai era espírita. Então era uma confusão medonha. Mas 

quando eu conheci Jesus, eu comecei a crescer, a falar, abrindo a boca para conversar com as 

pessoas, e isso é o Espírito Santo na vida da gente. E aí, as minhas colegas sempre me 

procuravam por uma questão de ... eu não era nem casada na época. Sempre vinham me 

procurar para orientar sobre relacionamento [...]. Então, eu creio assim, que Deus que me 

preparava. O Espírito Santo de Deus está, assim, ajudando os colegas dentro de sala de aula.  

Moderador: Você já teve uma experiência de conversão ? Você pode relatar ? 

Integrante  3: A minha experiência de conversão .... eu fui convidada por uma senhora da 

igreja. Dona Euni. Ela já faleceu. E ... através, também, do conjunto Chama Viva. Era um 

conjunto que tinha na igreja. Eu estava na exposição. Aí o conjunto cantou, eu fiquei 

encantada com as músicas sabe ... falou ao meu coração. Foi depois disso que ela me 

convidou para vir à igreja. E eu vinha. Comecei a trabalhar na igreja, comecei a envolver ... a 

me envolver. Afastei porque meu pai proibiu. Passei uma temporada longe ... depois eu voltei 

novamente para a igreja, firmei, e fui batizada na igreja.  Desse momento então, não parei de 

trabalhar. 

Moderador: Todas essas experiências foram do lado de fora do templo [...] [interrupção do 

integrante 5] 

Integrante 5: A bênção estaria naquele lugar ! 

Integrante 4: Eu fui convidado pela minha prima para participar do culto da igreja, na Escola 

Dominical e a integrante 1
12

 que era professora (risos). Aí, eu participei, desde criança ... Mas, 

minha experiência de conversão foi depois que eu perdi minha mãe. Aí que eu vi: “E agora, 

como é que vai ser ? [...]”. Aí eu perdi uma mãe mas Deus me deu várias outras mães [...]. 

Moderador: Vocês já tiveram uma experiência dentro da igreja [...]? 

Integrante 5: Eu já tive uma experiência dentro da igreja: Isso foi em 1.982. Essa experiência 

me marcou muito. Eu lembro que naquela época, a igreja era pequena ainda, não tinha 

aumentado. E o Pastor Edésio estava pregando. Aí, nisso, chegou a procissão. Não lembro 

                                                 
12

 Nesse momento, o integrante 1 cita o nome da integrante 5 que, por motivos já relatados, não pôde ser 

indicado. 
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que atividade que era, que mês que era ... as matracas ... você sabem o que é matraca ? 

Pararam em frente a porta da igreja. E ... o pastor Edésio ... o som muito fraco, pregando ... 

disse: “irmão, não tem condição, vamos louvar ao Senhor”. Eu lembro que a igreja toda ficou 

de pé. Mesmo pessoas ... que eram pessoas que já partiram; a maioria já partiram para o 

Senhor [...]. E lembro que todo mundo ficou de pé e cantaram uns nove hinos do hinário. Mas 

foi um momento assim que ... eu era ... oitenta e dois .... bem novo. Mas me marcou aquilo. 

Ninguém saiu da igreja para brigar com os católicos [...]. E a igreja começou a cantar com 

tanto vigor [...] parece que eles ficaram um pouco pertubados que foram embora [...]. É uma 

experiência coletiva [...]. Porque muitas vezes nós esperamos experiências muito 

maravilhantes né, querer flutuar, levitar e Deus dá experiências tão simples [...]. Há uma 

diferença muito grande do que é uma experiência e viver essa experiência. O grande 

diferenciador ... nós somos chamados para viver essa experiência lá fora [...] 

Moderador: Existiria uma experiência errada? 

Integrante 1: A conversão de verdade [interferências dos integrantes 2 e 5]. Você vai mudar 

de religião. Mas se você não mudou de vida, continuou ... não mudou o coração, 

[interferências dos integrantes 2 e 5] continua do mesmo jeito. Agora todos precisam ter essa 

experiência de conversão. Minha conversão veio quando eu era menina. Na escola dominical, 

aprendendo na escola dominical. Quando foi feito apelo para aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, de 

todo o coração, e nunca vive a vida do mundo. Eu tive a minha experiência, o milagre de 

conversão, de nunca ter vivido a vida do mundo. Porque foi um processo. Quando eu vim 

para igreja ... eu não me lembro de outra igreja. O meu pai era católico, minha mãe era 

católica. Meu pai converteu primeiro, minha mãe debochava, depois ela se converteu. E a 

gente foi criado desde pequeno na igreja evangélica [...]. Não adianta você ter uma 

experiência de costume com Deus. Você precisa ter uma experiência de vida com Deus [...]. 

Eu nunca fui aquele crente de pegar no pé. Mas ali ficou o meu testemunho. Precisava, estava 

com dificuldade, iam na minha sala para gente conversar, para pedir para orar, e muitos 

converteram. Não estão na Igreja Metodista, mas estão em outras igrejas evangélicas ... até 

criança. É ... eu me lembro [interrupção integrante 5]. Eu me lembro de quando uma menina 

foi até na minha casa e foi uma experiência forte para mim, não é ? Porque ela era menina na 

instituição e ali a gente ensinava: contava história ... Nada com o nome de igreja. Então, não 

estava pregando igreja.  Então, no desenrolar das músicas, das histórias, da necessidade, essa 

menina foi embora. Ela voltou moça, bonita, foi lá em casa, eu não a conheci, porque ela já 

voltou uma mulher, uma moça. E ela falou: “Eu só vim aqui para te dar um abraço e te desejar 

a paz do Senhor”. Quer dizer, aquilo que foi plantado, floresceu [...]. 
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interferências dos integrantes 2 e 5 – [Inaudíveis]. 

interferências dos integrantes 2 e 5 – [Inaudíveis]. 

Integrante 6: A minha experiência de quando eu aceitei Jesus foi muito marcante. Porque eu 

era ainda uma criança, eu estava com meu sete para oito anos, e morávamos no Rio. E como 

família, passamos muita dificuldade. E não conhecíamos a Jesus. E meu pai não tinha 

emprego, minha mãe também costurava para poder ajudar para manter o lar. E tinha um primo 

da minha mãe que já conhecia a Jesus. Então, de vez em quando ele ia lá pra casa e falava 

comigo assim: “olha, vocês precisam conhecer esse Jesus. Esse Jesus vai transformar a vida 

de vocês”. E eu ficava pensando, como criança, nas palavras dele. Aí um dia ele falou para 

mim assim “aqui, vem cá, senta comigo aqui que eu vou te ensinar a cantar os hinos do 

hinário. E eu mal sabia ler porque estava ingressando na escola. Ele começou a me ensinar a 

cantar e eu fiquei entusiasmada: Que coisa linda os hinos do hinário ! E comecei a cantar. E 

ele toda semana ia para lá e falava de Jesus. Aí, um dia, meu pai desempregado chegou perto 

de mim e falou assim: “olha, nós vamos embora para Minas. Porque lá eu consegui um 

emprego, nós vamos ter uma vida melhor, diferente, para poder manter, para dar tudo o que 

você tem vontade comer [...]”. Chegando aqui, encontramos a família da dona Poncília, que 

nos acolheu muito, que nos marcou muito, e convidou para que nós viéssemos para a igreja. 

Aí viemos no culto à noite, na Igreja Metodista Central. E ali, no meu coração de criança, de 

sete para oito anos, eu senti algo novo na minha vida. Que eu estava realmente recebendo a 

presença de Deus na nossa família. E eu lembro que a minha mãe chorou muito, porque ela 

sentiu tão bem, aquela presença de Deus nos hinos, na palavra de Deus, na pregação. E 

saímos daqui depois do culto ter terminado, sentimos uma felicidade incomparável. E a partir 

daquele dia, as coisas foram melhorando, foram se transformando, meu pai empregou, nós 

fomos conseguindo ter alimentação que nós não tínhamos direito e fomos sobrevivendo, 

sobrevivendo. E a passos largos as coisas foram melhorando. Compramos uma casinha. E ali 

nós fomos trabalhando na igreja [...]. Todo dia à noite, todo dia à noite, a nossa mãe e nosso 

pai nos colocava de joelhos e orávamos e agradecia a Deus por ter conhecido esse Jesus 

maravilhoso, que fez fluir, grandes bênçãos na nossa vida [...]. E estamos caminhando aqui 

esses cinquenta e três anos [...]. 

Moderador: Interessante que todos falaram. Mas gostaria de mostrar que todos falaram 

[interferência do integrante 6]. Cada um foi em um lugar diferente. Mas todos, de certa forma, 

envolveram a questão da palavra.  Do que se falou. [...] Talvez seria a palavra falada o meio 

de propagar ? 

Interferência do integrante 6: de Jesus. 
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Integrante 5: [inaudível] diz que quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. 

Integrante 2: É porque o homem tem necessidade de Deus [...]. [...] A gente não consegue 

quantificar e nem qualificar [...]. É algo que você precisa que Deus ocupe um lugar no seu 

coração. Então, por isso que quando a palavra de Deus é falada ela encontra lugar no coração 

e ela se expande. O homem é um ser essencialmente religioso.  Ele precisa de Deus. Ele 

precisa dessa presença de Deus na vida dele. [...] [Interferências dos integrantes 2 e 5] 

Interferências dos integrantes 2 e 5: [Inaudível] 

interrupção integrante 5: Estão no caminho, né ... 

Moderador: Então, você crê que você, dentro da igreja, ao falar, você acredita que a pessoa 

que estivesse ouvindo poderia ter uma experiência na mesma proporção que você teria ? [...]. 

Integrante 2: as pessoas vão ter sempre uma experiência diante da palavra de Deus. 

Integrante 5: Porque na verdade quem está falando é o Espírito Santo. 

Moderador: E senão tivesse o templo ? 

Integrante 2: Sem templo. O homem precisa de Deus, onde estiver [interferência do integrante 

5]. Era uma necessidade que os nossos ancestrais já tinham [...].  

interferência do integrante 5: Andando, caminhando ... 

Moderador: Você falou dos símbolos ... 

Integrante 2: Pode tirar tudo. Nasceu bebezinho ele vai crescendo, crescendo. Uma hora ele 

vai sentir necessidade de Deus, de buscar essa experiência. 

Integrante 3: Porque quando a gente não tem Jesus, tem sempre um vazio. [inaudível]. Eu 

sentia isso. Eu trabalhava, eu tinha uma família  abençoada, mas tinha um vazio ... eu chorava 

... quando eu vim para igreja, aceitei a Jesus, aquele vazio desapareceu [interferência do 

integrante 6]. 

Interferência do integrante 6 – Foi preenchido. 

Moderador. Então a palavra seria um meio de proporcionar essa experiência ... 

Integrante 5: Temos que voltar ao que falamos no início. A palavra com testemunho [...]. 

Interferência dos integrantes 1, 2, 3 e 5: [inaudível]. 

Integrante 1: Falar demais até atrapalha [...]. Temos que viver Cristo em nós. A gente não 

precisa estar a azucrinando os outros. Eu falei da experiência. Eu nunca precisei de ficar 

cutucando ninguém. Mas nunca perdendo a oportunidade de falar. [...]. Mas a sua vivência, a 

pessoa tem que ver Cristo em você. Isso é necessário. É preciso que aqueles que convivem 

comigo, que sabem que ali na minha casa é um lugar onde ele vai encontrar um lugar para 

orar, para dividir uma necessidade. Às vezes telefona ... Um dia eu recebi um telefonema de 

uma pessoa: “Trindade, eu sei que você ora”. Eu não sei quem era. “Eu estou com uma 
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dificuldade, com um problema sério e eu preciso que você ore para mim agora”. E eu orei. 

Amém. E acabou. Não sei quem era, não se identificou, e eu também não me senti no direito 

de perguntar. Mas sabia que eu existo e eu oro [...] [interferência do integrante 5]. 

Interferência do integrante 5: O que nos mostra que nós somos dependentes da graça de Deus. 

Por nós mesmo, a gente ... 

Moderador: Agora, dentro da igreja as experiências são diversas comparando com outras 

religiões [...]. Qual a diferença que vocês notam ? Porque nota-se, que as teses de Lutero, 

dentre muitas outras coisa elas denunciaram, além da indulgências, a questão do uso da 

simbologia que era muito grande. O modo de formar a imponência do catolicismo, dentre 

outras, seria a arquitetura da igreja [interferência da integrante 2]. 

Interferência da integrante 2: Mas o Judaísmo tem muito simbolismo. O simbolismo é 

intrínseco na vida do homem. O homem precisa. É como eu te falei. O amadurecimento passa 

do mítico, do místico e do religioso... [interferência do moderador]. 

Interferência do moderador: E a que ponto isso se tornaria condicionante da fé do Protestante 

? 

Interferência do integrante 2: Não se torna. Porque a gente abandona essa parte mitológica, 

essa parte mística, para se ter uma parte religiosa. Mesmo porque o Protestantismo vai 

começar nos séculos das luzes.  

Integrante 5: Mesmo porque o Protestantismo se voltou para a palavra de Deus. A palavra de 

Deus diz assim: Deus não habita em tendas e nem em templos feitos por mãos [interferência 

da integrante 2]. 

Interferência da Integrante 2: Mas no coração do homem. 

Moderador: Por exemplo, [interferência do integrante 5] 

Interferência do integrante 5: Mas ... porque.... só para .... independente disso, mesmo depois 

da Reforma, com as Igrejas Luteranas, anglicanas, eles construíram templos. Vamos dar um 

exemplo bem ... tem uma rádio  que chama Transmundial. Tem um teólogo lá que chama Luis 

Saião. Se você puder ouvir o comentário que ele faz sobre a inauguração do templo  de 

Salomão da Universal, é muito sábio [...]. Então ele fala: “Se a Igreja Universal ... qual o 

intuito  daquele templo. É para voltar-se para  Deus ou voltar-se para si próprio ?” 

[interferência da integrante 2] [...]. 

Interferência da integrante 2: Parece a questão do simbolismo mesmo ... 

Moderador: Integrante 4, você já me relatou isso. Você é daqui da igreja, e atualmente está 

trabalhando fora e tem frequentado uma outra Igreja (Metodista).  O que teria de diferença ? 



78 

 

Integrante 4: A questão do culto, o processo é o mesmo, as músicas, os hinos, são os mesmos, 

assim ... não tem variação nas músicas ... Mas as letras são as mesmas ... a liturgia é a mesma 

... 

Moderador: É a mesma. Mas assim, nota-se que o espaço mudou. O lugar é outro, a cidade é 

outra, fora dali estão acontecendo várias coisas. [interferência do integrante 5] 

Interferência do integrante 5: Vocês se sente um pouco fora do local ? 

Integrante 4: Sim. Sente. 

Moderador: Mas, diferença no espaço físico. [interferência do integrante 5] 

Interferência do integrante 5: Mas o ambiente é o mesmo. 

Integrante 4: A única coisa que é diferente, é onde o local é situado, e alguns tipos de pessoas 

que frequentam lá. [interferência do integrante 5] 

Interferência do integrante 5: É o nível. 

Integrante 4: É. É o nível. Por ser um bairro mais humilde, e um pouco mais violento, tem 

pessoas que frequentam ali, que, por morar ali, tem uma postura diferente. E na nossa 

localidade, por ser uma cidade menor ... 

Integrante 1: Se a gente for pensar, e voltar nesses cento e tantos anos atrás, não se tinham 

instrumentos, depois passou a ter um órgão, não se tocava violão na igreja, não se tocava 

acordeom na igreja. Depois, quando começou tocar, quando fui aprender música, e a mulher 

passou a tocar acordeom, o órgão foi para a casa dela, com autorização e permissão da igreja, 

ela toca acordeom ... na praça ... antes o violão. Foi chegando aos poucos. Hoje nós temos 

tudo: guitarra, bateria, e tudo. É uma evolução. 

Integrante 5: Foi importante, no contexto da igreja brasileira, até da Igreja Metodista, o que 

aconteceu ? Até então a gente só tinha o que: a música inglesa, a música americana. O Brasil 

não tinha uma identidade musical cristã. Hoje é diferente. Agora, é aquele negócio, tem 

espaço para tudo. Por isso que importante preservar [...].  

Moderador: Seriam novos meio de propagação ? 

Integrante 5: São novos modos de atingir as pessoas. O que aconteceu. Nos anos sessenta. Por 

que o violão chegou nos anos sessenta ? Com aquela onda dos Beatles, como vai chamar o 

jovem para a igreja ? É o que acontece hoje. 

Integrante 6: Agora, tem uma coisa que me preocupa muito hoje. É o seguinte. Como no 

início da nossa conversa, foi citado sobre símbolos. E hoje você vê através da televisão que as 

igrejas que estão surgindo elas pregam a palavra de Deus, mas, pregam cura, é um negócio de 

lencinho, tem que ver para crer. É  algo que possa tocar para poder receber a bênção. 

Preocupa-me muito. Por quê ? Porque o evangelho, a igreja,  a nossa missão é levar o 
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evangelho através da palavra de Deus. A Palavra de Deus vem pelo ouvir. E esse ouvir, o 

Espírito Santo conduziu até o nosso coração. E a partir de então, tudo que nós pedirmos, em 

nome de Jesus, nos será  concedido. É esse o termo que eu sinto que está faltando. Está 

evoluindo muito ... muitas igrejas. Mas tem que ver para crer. E nós não.  

Integrante 5: Vou pegar o que a irmã está falando aqui. A idolatria que é tão combatida, a 

igreja evangélica atual, que dizem ser, ela está fazendo a mesma coisa que o catolicismo está 

fazendo [...]. 

Moderador: Por que a gente está trabalhando isso. Porque a sociedade é muito diversa. Desde 

sempre, existiu isto que eu vou falar. Se a gente pensa que a experiência cristã estaria 

direcionada para uma simbologia, ou símbolo, como seria, por exemplo, uma pessoa que não 

enxergasse ? [...]. Como faria uma pessoa que tivesse uma deficiência auditiva ? A que ponto 

a pessoa que não consiga verbalizar, de falar,  gesticular ... Como seria essa dinâmica ? 

Integrante 5: Eu tive experiência na minha família. O meu pai, quando converteu, ele já tinha 

perdido a visão. Ele nunca leu a Bíblia. É o que a irmã está falando aí: “O ouvir”. De ouvir, de 

tanto ouvir a palavra de Deus, ele assimilou. A irmã integrante 1
13

 sabe disso, a irmã 

integrante 6
14

 também sabe disso. Eles chamavam ele para trazer uma palavra . Meu pai nunca 

lia a Bíblia. Na Igreja Batista, onde ele congregava, uma pessoa lia a Bíblia para ele e ele 

pregava. [...]. 

Integrante 2: A questão dos símbolos, talvez, Juninho, seja a questão de trabalhar o símbolo 

como amuleto. Eu pego essa caneta aqui e falo: “Olha, Juninho, toda vez que você for fazer 

prova, então essa caneta aqui ela faz milagre. Então você vai levar ela”. 

Moderador: Não estou falando que o Cristianismo aboliu todos os símbolos. Porque você tem 

a cruz hoje ... E como já entendido também, é que eles não tornam condicionantes da fé de 

vocês. Porque se formos olhar essa ausência de símbolos, podemos citar o Kardecismo. Até 

certo ponto, tem aquela questão da água. Também, bem escondido, a questão dos “passes”. 

No Brasil tem o fanatismo de centros de curas espíritas com operações ... 

Integrante 1: Cada necessidade, cada coisa dentro da sua necessidade. Por exemplo, se nós 

vamos falar para alguém que tem certas dificuldades, você pode mostrar os símbolos. Você 

não pode brigar com a pessoa. Agora, eu não tenho essa necessidade. Antes ele não seja 

desprezado. Eu já orei por uma menina num acampamento que estava com um febrão, mas 

um febrão, e não tinha remédio. Eu orei num copo d’água, a menina tomou, e a febre passou. 

                                                 
13

 Nesse momento, o integrante 5 cita o nome do integrante 1 que, por motivos já relatados, não pôde ser 

indicado. 
14

 Nesse momento, o integrante 5 cita o nome do integrante 6 que, por motivos já relatados, não pôde ser 

indicado. 
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Era necessidade daquele momento. Então, nós não podemos descartar as coisas. Eu não 

preciso colocar um copo d’água em cima da minha televisão todo dia para beber aquela água. 

Mas eu posso, às vezes, numa emergência, necessidade, ela se tornar um remédio, um canal 

de bênção de Deus [...]. 

Moderador: Então, no limite da experiência, onde estaria  Deus ? 

Integrante 5: Chegamos num momento especial. Precisamos disso ? Há necessidade disso 

todo dia ? 

Integrante 1: Não, não. 

Integrante 2: Não, não. 

Integrante 6: Eu tenho para mim, que o desfecho disso tudo, apesar que a palavra de Deus está 

sendo lida nos quatro cantos; mas a palavra de Deus diz: erreis porque não conheceis a 

palavra de Deus. A própria palavra diz para você ler, meditar e você será livre. Então, a partir 

do momento que a pessoa pegar a palavra e procurar ler, colocar em prática, ela vai ter 

discernimento espiritual. O Espírito Santo vai dando discernimento e ela vai se libertando 

desses símbolos que não tem necessidade. Porque a própria palavra nos liberta disso. E o 

Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E ali nós recebemos; só de conversar com Deus 

nós recebemos. 

Moderador: Diante disso tudo o que foi falado, diante dessa diversidade de experiências 

faladas, o que tem de comum ou, pelo menos, o que poderia situar na experiência de vocês ... 

o que seria de comum ? 

Integrante 1: Só pode ser uma coisa: Jesus. 

Integrante 2: É  ... é o agir dele na vida da gente. 

Integrante 5: É verdade. 

Integrante 2: E a gente pode viver aqui diferentes experiências, mas tudo centralizado numa 

única coisa, um único ser. 

Integrante 5: Nele e na palavra Dele. 
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CONCLUSÃO 

 

 Pelo presente, diante das análises feitas no decorrer dos escritos acima, podemos 

constatar que, o espaço sagrado no protestantismo deve ser identificado pela manifestação da 

hierofania no consciente do fiel. Não se identificaria o espaço sagrado pela relação do fiel 

com o símbolo, pois tais simbologias não seriam uma condicionante da experiência ou 

manifestação do sagrado. Da mesma forma, as condições físicas do espaço, ou a condição 

social do sujeito não seriam limitantes da experiência. Desse contexto, pode-se constatar que 

o fomento de inúmeros templos evangélicos obedece, inicialmente, a uma independência 

ritualística de artefatos materiais seguido de outras questões, como as de ordem financeira do 

imóvel. Certamente, o valor cobrado pelo aluguel do imóvel e os locais de segregação social e 

econômica são fatores muito atrativos. Mas, pelo fato de não existir um lugar com 

características determinadas a priori, onde a presença do Sagrado seria “melhor”, que 

determinaria para aonde os fiéis, a igreja, emigraria, permite que os evangélicos, 

principalmente Pentecostais e Neopentecostais, cresçam numericamente. 

 O lugar é denotado pelas relações, afeições e memórias com o espaço físico. Neste 

espaço emergiriam principalmente sentimentos agradáveis, no qual poderíamos encontrar 

nossa identidade (TUAN, 1980, 1983).  Também, Massey (2008) refere-se ao processo de 

internacionalização, buscando romper o foco de resistência do lugar, mostrando que o mesmo 

seria construído por influências externas e, de certa forma, conceber o indivíduo como 

produto da sociedade. Dessa situação, firma-se que o lugar deve ser identificado pela relação 

do humano com o meio, e não somente pela sua materialidade ou relações sociais, reforçando 

que o espaço sagrado denotaria um lugar. Em relação ao protestante, quando de uma 

experiência com o sagrado, neste lugar (que podem ser vários e presentes) surgiriam 

identidades. Tais identidades são auferidas quando presenciamos os relatos das experiências, 

onde o lugar denota a manifestação do sagrado. 

 Constata-se também que a experiência com o sagrado é dispersada em forma de 

espacialidades conformadas (GIL FILHO e PEREIRA, 2012). Identificando e não 

desprezando a imaterialidades da hierofania presentes nessa experiência, tal questão deve ser 

o ponto fundamental e articulador de dispersão.  

 Alguns limites foram detectados. Baseado nos relatos do grupo focal e as obras de 

Otto (1992)  e  Piazza (1979 e 1983), identificar a verdadeira experiência é uma realidade, 

mas que abrange o ato de conversão e o testemunho do crente posterior a ela. Carece de muita 
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cautela quando se pretende apontá-la. Em relação ao protestantismo, ainda existe o elemento 

comum que é a presença de um único se Sagrado (Jesus), que age no consciente do crente. 

Diferente do catolicismo, onde as hierofanias são muitas (ROSENDHAL, 1999). 

 A verdadeira experiência é real, não se assemelhando a aspectos puramente morais 

(OTTO, 1992). Ponderando essa afirmação, ela deveria ser aplicada no contexto do 

crescimento dos evangélicos, principalmente Pentecostais e Neopentecostais, observando os 

métodos executados. A rigor, formação de caráter sob princípios cristãos, mudança da 

qualidade de vida (que está distante da doutrina da prosperidade promulgada pelo viés do 

liberalismo) e testemunho na sociedade, devem ser o objetivo de toda instituição que se 

denomina cristã e protestante.  

  Apesar disso, ressalta-se que, deslizes doutrinários de líderes da minoria de 

denominações evangélicas possam levar-nos a questionar sobre a verdadeira experiência de 

uma pessoa, sobre a propagação da espacialidade, a identificação do espaço sagrado e a 

relação com o lugar, tais denominações se mostram minorias. Além do mais, a experiência se 

mostra real e independente dos propósitos doutrinários de dada denominação, das condições 

espaciais (templo, contexto social ou político, financeiros, institucional, etc), fazendo com que 

mais pessoas sejam impulsionadas a ter uma experiência, tornarem-se evangélicos, mudar sua 

realidade e da sociedade.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado na programação de Corpus Christi 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

FACULDADE DE GEOGRAFIA 

 

QUESTIONÁRIO 

Evento: Dia de Corpus Christi  

 

Local: Igreja Matriz, situada na Praça da Bandeira 

 

Município: São João Nepomuceno-MG 

 

Data: 19 de Junho de 2014 

 

Elaboração e Aplicação do Questionário: Valtecir Olegário Barbosa Júnior 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

 

Sexo:   Masculino  

             Feminino    

 

Idade: ________ anos. 

 

Eu sou:  Protestante                         Católico                                      De outra religião  

 

Questão 1) As estruturas materiais do evento (pastor, padre, símbolos, o palco, ornamentação, 

artistas, o local) são determinantes para sua experiência religiosa ? 

 

              Sim    Não  

 

Questão 2) Você participa das atividades (cultos, missas, reuniões) no templo de sua 

denominação com que frequência ? 

 

Não participo                              Uma vez por mês                          Duas vezes por mês     

Três ou mais vezes por mês  

 

Questão 3) Na ausência da estrutura material (pastor, padre, símbolos, ornamentação, artistas) 

é possível ter uma experiência igual a que você tem no Templo ? 

 

                 Sim  Não  

São João Nepomuceno, 19 de Junho de 2014 
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APÊNDICE B – Templo principal da Igreja Metodista Central em São João 

Nepomuceno – MG 
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ANEXO A – Certidão do registro de imóveis da Igreja Metodista Central em São João 

Nepomuceno – MG. 
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