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Resumo: A religiosidade entre os jovens nos motivou a realizar uma pesquisa com o objetivo de 

conhecer as razões pelas quais estes têm buscado a Igreja. Não obstante a existência de uma 

multiplicidade de entretenimento, os jovens acorrem cada vez mais a uma igreja ou movimento 

religioso. Por meio de observações dos cultos da Igreja Evangélica Bola de Neve Church, do 

município de Londrina/PR, e entrevistas com seus membros, constatamos que os jovens têm buscado 

a igreja tanto por questões de ordem financeira ou de saúde, como por motivos subjetivos; ou seja, 

muitos jovens recorrem à igreja em busca de resposta ou consolo para as situações que se apresentam 

em seu cotidiano e, principalmente, na busca de criar laços de amizades e relacionamentos afetivos 

duradouros, procurando forjar uma sociabilidade assentada em valores como solidariedade, empatia e 

lealdade. 

 

Palavras-Chave: jovens, religiosidade, sociabilidade 

 

INDTRODUÇÃO 

 

O projeto de pesquisa Religiosidade e adesão religiosa: motivações que levam homens 

e mulheres a adentrarem as portas do templo de uma igreja pentecostal, coordenado pela 

Profa. Dra. Claudia Neves da Silva do departamento de Serviço Social, da Universidade 

Estadual de Londrina, visa compreender como os fenômenos sociais refletem no aumento do 

número de adeptos do pentecostalismo por meio de observação participante, seleção dos 

sujeitos-participantes da pesquisa e entrevistas realizadas em algumas igrejas pentecostais, 

entre elas a Bola de Neve Church.  

O objeto de nossa pesquisa é a religiosidade entre os jovens, sobretudo o caso da igreja 

Bola de Neve Church da cidade de Londrina/PR, na medida em que esta é conhecida por 

possuir um grande número de jovens. Tendo como instrumento de coleta de dados, entrevistas 

realizadas na referida igreja, com base em um roteiro de perguntas semi-abertas.  

A primeira entrevistada, M.B., 24 anos – graduada em turismo na UNOPAR - 

freqüenta a igreja há três anos e meio, praticamente desde que começou em Londrina, em 

2006. A princípio as reuniões eram realizadas no skate park. De 15 em 15 dias, o pastor 

Bigardi, da célula de Curitiba, fazia a reunião. Diogo, o atual pastor da Bola de Neve Church 

de Londrina, através do contato com a irmã, que é pastora de uma célula, resolveu participar 
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das reuniões. Bigardi resolveu montar uma célula em Londrina, e convidou Diogo para ser o 

pastor. 

Os cultos passaram a ser realizados na casa do pastor, e após alguns meses, no Hotel 

Blue Three, cujo espaço tinha capacidade para comportar cerca de 230 pessoas, e devido ao 

aumento dos membros, a Igreja mudou novamente de endereço, e atualmente está localizada 

na Avenida Poços de Caldas, 70. Já R.G., 26 anos – graduando em direito na UEL, P.H. – 

também graduando em direito na UEL – e D.N. – vocalista da banda do Ministério de Música 

da igreja - frequentam a igreja há pouco mais de dois anos e meio, quando as reuniões ainda 

aconteciam no Hotel Blue Three. A.M., já com mais idade que os outros entrevistados, 

freqüenta a igreja desde que foi fundada.  

Quando questionados sobre os motivos pelo quais freqüentam a igreja, M.B. e R.G. 

alegam terem se identificado com ela por possuir características diferentes em relação às 

outras. O discurso usado nas celebrações é coloquial, ou seja, de fácil entendimento, e visa 

relacionar os contextos bíblicos com a atualidade. A pregação da palavra de Deus ocorre 

através de uma conversa informal com os fiéis, ilustradas por músicas gospel que vão do rock 

ao reggae, sem deixar perder a essência da palavra. 

Entretanto, foram motivos distintos que fizeram com que os entrevistados buscassem a 

igreja. M.B. afirma:  

Sou evangélica desde berço. Meu pai é pastor, mas a igreja dele era pequena 

e não tinha muitos jovens. Aí eu sentia falta de amigos dentro da igreja. 

Tenho amigos na faculdade, mas os objetivos, o foco, princípios e valores 

são diferentes, algumas idéias não batem. Queria uma igreja onde tivessem 

mais jovens e o meu pai aceitou que eu passasse a freqüentar o Bola. 

 

A razão pela qual ela procurou a igreja foi a ausência de amigos com quem se 

identificasse. Daí surge a questão da sociabilidade dentro das igrejas, em que, de acordo com 

Prandi, “um código moral estreito mas muito explícito faz deste crente um membro de um 

grupo que se sente, e assim se comporta, separado da sociedade.”¹. Assim como afirma D.N., 

quando se refere ao fato de ter sido bem acolhido pela Igreja.  

Diferente deles, tanto R.G como P.H. afirmam que conheceram o evangelho e para 

estabelecer um relacionamento com Deus, é importante freqüentar uma igreja. Para eles, é na 

igreja que se recebe o alimento, a palavra. R.G. acredita que a igreja de Jesus Cristo é uma só, 

onde é pregada a palavra de Deus, independente de denominação.  
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Quanto a A.M., freqüenta por ser uma igreja de jovens e por seu filho ser o pastor. 

Além disso, pelo fato da igreja aceitar as pessoas como elas são, sobretudo em relação à 

aparência. Ao contrário de algumas igrejas pentecostais mais tradicionais, que possuem 

resistências em relação às pessoas que apresentam características diferentes dos padrões 

gerais (tatuagens, piercings, vestimentas, etc.), visto que estas igrejas tendem a determinar 

um certo padrão de comportamento e aparência. “É uma igreja descolada, mas a palavra é 

pregada na sua essência.”, afirma A.M.  

Os entrevistados alegaram que houve mudanças em suas vidas quando passaram a 

freqüentar a igreja. A vida de M.B. mudou em alguns aspectos, mas seu caso foi um pouco 

diferente, uma vez que ela já vinha de uma família cristã e muitos dos princípios e valores 

que são ensinados na Igreja ela já tinha em sua vida, pois seus pais a ensinaram desde 

pequena. 

  Quando cumpro minha tarefa de irmão, de esposo ou cidadão, quando 

executo os compromissos que contraí, cumpro deveres que foram definidos 

fora de mim e de meus atos, tanto no direito como nos costumes. Ainda que 

estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta 

interiormente sua realidade, essa não deixa de ser objetiva; porque não fui eu 

quem as fez, mas eu as recebi pela educação.. ²  

 

Partindo-se do pensamento de Durkheim, sobretudo quando se refere à questão de 

valores definidos externamente, pode-se verificar uma certa semelhança em relação a 

entrevista de M.B., quando esta afirma que muitos de seus valores foram repassados por seus 

pais desde que ela era criança. Logo, foram valores, princípios e costumes que lhe foram 

impostos.     

Ao contrario, a vida de R.G., P.H. e D.N. mudou completamente. R.G alega que a 

mudança não se deu por causa da igreja em si, mas por causa de Jesus. Pois, a palavra diz: 

“conhecei a verdade e ela te libertará” (João 8:32). E ele pôde conhecer na igreja esta verdade, 

encontrada na Bíblia, que, segundo ele, o libertou de muitas coisas que o “levavam à morte”, 

e que iam contra os princípios pregados na igreja.  

A vida de A.M. mudou muito, porém, de outra forma. Ela afirma que possuía 

preconceito na igreja que frequentava antes, a ponto de trocar de banco por se incomodar 

com a pessoa que estava ao seu lado, uma vez que achava que esta tinha aparência 

“estranha”, na realidade era apenas diferente do padrão de comportamento e aparência 

adotados pela igreja. Porém, depois que passou a frequentar o Bola, perdeu este preconceito. 
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Hoje, considera os jovens da igreja como seus filhos e aprendeu a ver o que as pessoas têm 

por dentro. 

Depois que começaram a frequentar o Bola, M.B., R.G, P.H. e D.N. passaram a ter 

amigos evangélicos, os quais consideram uma família. M.B. afirma que na igreja tradicional 

que frequentava não havia jovens; e fora da igreja, seus amigos não possuíam os mesmos 

princípios que os seus. Por isso, se sentia deprimida por não sair e se sentir sozinha. Este foi 

o único aspecto que mudou em sua vida: a questão da sociabilidade, sendo que esta pode ser 

uma das razões pelas quais as pessoas buscam frequentar a igreja Bola de Neve, ou seja, a 

relação de amizade existente entre os membros da igreja contribui para que estes se sintam 

melhor acolhidos. 

O processo de internalização se dá pela busca de sua identidade, pois a partir do 

momento em que não se sentia bem na igreja freqüentada, buscou uma que preenchesse um 

vazio que havia dentro dela, uma vez que, de acordo com o autor Norbert Elias, “a relação da 

identidade „eu‟ com a identidade „nós‟ do individuo não se estabelece de uma vez por todas, 

mas está sujeita a transformações muito especificas.” ³ 

De acordo com R.G, que teve sua vida completamente transformada, a mudança 

ocorreu no plano da saúde mental (conflitos internos, paranóias, depressão, ausência de paz). 

Este fato nos remete a questão das pessoas procurarem as igrejas em busca de cura interior. A 

mudança, conforme o entrevistado, não acontece de uma hora para outra, por meio de regras 

determinadas pela igreja, mas porque passa a entender que se trata de agradar ou não a Deus, 

de acordo com a Bíblia.    

Conforme R.G., “quando se entende o que não agrada a Deus, quer abandonar todas 

estas práticas, mas não é pela força de seu braço, e sim a do Espírito Santo. Ele que o 

transforma, de modo que a transformação não ocorre como sacrifício para quem é 

transformado.”. Nesta afirmação, se estabelece a relação entre o que chamamos de sagrado e 

profano. Do mesmo modo como D.N., faz uma comparação entre sua vida antes de 

frequentar a igreja, alegando sua relação com bebidas e drogas, e depois de se converter. 

Como afirma Durkheim, as coisas sagradas são aquelas de que a própria sociedade elaborou a 

representação, ao passo que as coisas profanas são as que cada um de nós constrói com os 

dados do próprio sentido e da experiência.    



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

5 

 

Para A.M., a vida mudou gradativamente, no sentido de que aprendeu a conviver com 

pessoas diferentes e começou a ver que “estas pessoas têm um amor tão grande dentro delas e 

que a sociedade, às vezes, não vê.”. 

Em relação aos aspectos que mudaram na vida dos depoentes, para M.B. a mudança, 

de fato, ocorreu na vida social, e consequentemente no aspecto emocional. Já R.G., possuía 

uma vida totalmente desregrada, com sua alma doente, conflitos internos, o que o levou a 

entrar num processo depressivo. De 

acordo com Bittencourt:  

 

A vida da maioria da população encontra-se povoada de medos. Tais 

temores estão sobremaneira relacionados com a insegurança em relação ao 

futuro. Essa insegurança é corroborada, entre outros motivos, pelo ingresso 

cada vez mais precoce dos jovens nas fileiras do crime organizado e no 

consumo de drogas. [...] A perda gradativa de referências de valores quer 

éticos, quer morais, cada vez mais obscuros num quadro de liberalização dos 

costumes, gera grande insegurança e afeta sensivelmente as relações 

familiares.
4 

 

 

Segundo M.B., tudo o que gostava de fazer lhe fazia mal, mas só depois de conhecer a 

palavra, passou a enxergar isto. Tentava buscar a paz por meio da promiscuidade, drogas, 

consumismo, mas nada lhe trazia esta paz. E, com o tempo, sua saúde mental ficou 

comprometida, com muitos conflitos. Através de Cristo pôde ser curado disso tudo. Hoje, 

pode dizer que o que lhe aprisionava e o fazia ser uma pessoa confusa, sem paz, infeliz, não 

faz parte de sua vida. 
     

De acordo com suas palavras: encontrou a plena felicidade em Cristo, sendo tudo o 

que precisa. A alegria que encontrou em Cristo é eterna, e não uma alegria passageira, porque 

o que buscava antes durava algumas horas, e a alegria que possui hoje é intensa. Não há nada 

externo que a produza, mas a própria presença do Espírito Santo de Deus.  Portanto, apesar de 

buscar a felicidade em várias coisas, foi apenas na igreja, através de Cristo, que o depoente se 

sentiu bem e encontrou a plena felicidade. 
    

Já P.H., afirma que sempre foi uma pessoa tranquila, no entanto: “eu era um cara que 

dentro de mim sentia um vazio, sentia falta assim, de Deus, sabe, eu sentia, sabia que 

precisava buscar, sei lá porque, por preguiça, ou por qualquer outro motivo, mas eu não 

buscava, eu era um cara bem egoísta, tudo na minha vida era focado em mim.”. 
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Quanto à questão emocional, D.N. afirma que sua vida, neste sentido, era instável. E, 

financeiramente, cita seu emprego que foi conseguido por meio de pessoas da própria Igreja. 

Em se tratando da ruptura na vida das pessoas, esta ocorre, primeiramente, com a 

busca delas pelas igrejas e, posteriormente, quando elas conhecem a palavra pregada na igreja 

e passa a segui-la, à medida em que vão se convertendo ao conhecê-la, abandonam suas 

atitudes que vão contra a doutrina estabelecida pela igreja.  
   

A conversão de A.M. aconteceu há vinte anos, quando seus filhos ainda eram 

adolescentes. Os quais possuíam problemas de saúde que quase os levaram a óbito, no 

entanto, após sua conversão, afirma que eles foram curados. Hoje, eles “servem a Deus”. A 

entrevistada cita também seus sobrinhos que foram curados de câncer. De acordo com 

Bastian: 

 as práticas de cura constituem uma das atividades essenciais dos cultos 

pentecostais. A salvação espiritual não teria outro caminho para anunciar-se 

ao ser humano, fora da expressão simbólica de uma pratica de cura. [...] a 

conversão acontece na ocasião de uma enfermidade, própria ou de um 

membro da família. 
5 

 

Em momentos de doença, a religião é fonte de forças para o doente e/ou sua família, 

visto que em muitos casos, a ciência, a medicina ou os serviços públicos de saúde não dão 

conta desta demanda. Assim, muitos se convertem em busca de uma cura ou apenas esperança 

de que a conseguirá. Conforme Campos, a palavra portuguesa “converter” significa “voltar”, 

“transformar”, “fazer mudar”, etc. E a conversão tem dois aspectos, de um lado, um processo 

de recusa de um arranjo simbólico anterior, de outro, a aceitação de uma nova ordem, que se 

contrapõe ou que complementa a anterior, agora erodida por novos desafios.    

A.M. afirma que livrou-se de tudo o que a fazia infeliz e que, como o segundo 

entrevistado, para ser feliz precisava de muito pouco e a felicidade que possuía antes era 

passageira.       

Partindo deste fato, observamos também a carência de políticas públicas na área da 

saúde. Muitas vezes, os hospitais públicos não oferecem atendimento adequado, ou seja, 

faltam profissionais especializados, medicamentos, leitos, sendo este um dos motivos pelos 

quais levam as pessoas a buscarem a cura nas igrejas.    

Em relação a participação dos familiares na igreja mencionada, obtivemos as seguintes 

respostas. A família de M.B. frequenta a igreja, mas não o Bola. Seus pais e irmão mais novo 

freqüentam uma igreja mais tradicional, e o irmão mais velho, outra, na qual seu pai é pastor. 
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O mesmo com relação a D.N., que afirma que sua família também é evangélica, seu pai é 

pastor de outra denominação e, por possuir vínculos na Igreja já freqüentada, o depoente 

afirma que não há a possibilidade de que seu pai passe a freqüentar o Bola. 

Quanto a R.G., apenas sua mãe frequenta uma igreja (Presbiteriana). Ele afirma que as 

pessoas da família que não participam é porque ainda “não conhecem a verdade”, que “estão 

cegas”, assim como ele foi um dia. Conforme suas palavras: “não será ele que lhes mostrará o 

verdadeiro caminho, e sim o Espírito Santo, no momento certo. Ao contrário da mãe, que está 

sendo transformada”. E A.M. afirma que sua família possui uma parte convertida e outra não. 

Na parte convertida, tem dois pastores, todos servem a Deus. Já a parte não convertida, vive 

uma “vida de trevas”: alguns têm problemas de alcoolismo e uso de drogas.  

Quando a depoente cita a vida de trevas, refere-se ao que se entende por profano, ou 

seja, aquilo que é negado pela doutrina da igreja. Ela afirma também que há uma resistência 

em mudar de vida, porque acham que, para se converterem, terão que deixar de ir aos 

barzinhos, tomar cerveja e ir à balada, e se preocupam com o que as pessoas irão falar deles, 

uma vez que o crente ainda hoje é rotulado.    

Os jovens, sobretudo, têm a necessidade de pertencer a um grupo, se identificando 

com ele; e, quando passam a freqüentar uma igreja, dependendo dos princípios e valores do 

grupo, este irá questioná-lo sobre a doutrina seguida. Assim, o fiel poderá ser excluído ou ele 

mesmo se excluir por não se identificar com o grupo. Até porque, de acordo com Campos: 

 

conversão implicaria, conseqüentemente, na renúncia de toda uma cultura e 

de todos os seus valores, em suma, exigiria o abandono do universo cultural 

em que o individuo enraizou toda sua experiência de vida e de pertença 

participante de uma memória socialmente transmitida. 
7 

 

Tanto A.M. como R.G. afirmam acreditar que, um dia, a parte da família ainda não 

convertida, se converterá.     

Segundo Alves, “convertendo-se o indivíduo, muda-se necessariamente os rumos da 

sociedade” 
8
. Com a mudança que ocorre na vida do indivíduo, a família, muitas vezes, passa 

a freqüentar a igreja com a esperança de que suas vidas também mudem, seja na área da 

saúde, financeira, sentimental, emocional ou, até mesmo, quanto à sociabilidade.   

P.H. relata que sua família (composta por mãe e irmão) participa, uma vez que foi seu 

irmão que o convidou para conhecer o Bola. Assim, sua mãe também passou a freqüentar. 

Sobre isso, pode-se observar um diferencial em relação as outras igrejas, pois, geralmente, 
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ocorre o processo inverso: os pais levam os filhos a Igreja. P.H. alega que a razão pela qual 

sua família participa está no fato de se sentirem bem, familiarizados, criarem laços afetivos, se 

identificarem com a visão da Igreja.   

Quando questionados sobre a opinião de amigos e familiares sobre sua participação na 

igreja, M.B., P.H. e D.N. relatam que seus amigos não implicam, mas sempre fazem 

brincadeiras, as quais eles levam na esportiva. M.B. afirma que o pessoal da faculdade “zoa 

bastante” pelo fato de que os princípios e valores da igreja pentecostal serem mais fortes e 

existem coisas que os membros que seguem a risca, não aceitam. Já D.N. se refere ao seu pai, 

que é pastor de outra denominação e, por isso, a cobrança para que ele freqüente a mesma 

igreja do pai.      

No entanto, segundo D.N., seu “chamado” é dentro da Igreja Bola de Neve Church. 

R.G. alega que sua família sempre o apoiou, pois sua mudança é totalmente notória. Em vista 

disto, até mesmo os incrédulos, não têm como falar que ele não mudou. Seus amigos antigos 

não entendem muito bem, mas o respeitam. E, quanto a P.H., quando questionado sobre o que 

seus amigos dizem, afirma: “às vezes falam assim „ah... você não é crente não‟ falam assim, 

tipo zuando‟ você fala igual maloqueiro, como é que você é crente? Você é um drogado.‟ Mas 

é brincadeira, né... porque o pessoal tem uma visão do crente, do evangélico, como aquele 

cara de terninho, quietinho, que fica na dele.” Portanto, a partir de sua conversão, P.H. passou 

a se sentir diferente no grupo que pertencia antes, pois mudou seus valores e princípios 

enquanto o antigo grupo não.     

Já A.M. afirma que hoje não, pois trabalha numa empresa católica há 27 anos. No 

inicio, quando se converteu foi difícil, devido a brincadeiras de mau gosto e questionamentos 

(o porquê dela ter parado de beber; porque ela se converteu uma vez que parecia feliz antes). 

Também foram questionados os elementos que os membros gostam e não gostam na 

igreja. De acordo com M.B., o que mais gosta de sua igreja é o fato de ela ser totalmente 

diferente das outras: “tem uma galera jovem que curte a vida e não perde a essência, estuda a 

palavra. Ao contrário de outras igrejas, aceita as pessoas como elas são (tatuadas, com 

piercing, cabelo colorido), todo mundo é igual. Deus quer o coração e não a aparência. Às 

vezes as pessoas vêm com uma vida destruída, mas elas vêm em busca de algo mais, 

preencher algo mais no coração delas que está faltando. A gente mostra que deus não se 

importa com a capa, com o exterior, e muitas igrejas não se importam com isso, só olham para 

a aparência.”.     
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Ainda neste mesmo sentido, D.N. afirma que o que mais gosta é a questão da 

transparência que encontra nas pessoas dentro da igreja, as quais considera também uma 

família, assim como R.G. Já A.M. afirma que o que mais gosta é o amor e a alegria que é 

transmitida entre as pessoas de uma maneira sobrenatural e a convivência como a de uma 

família. E P.H. se refere, sobretudo, a presença de Deus em si, mas não deixa de citar a 

relação existente entre os fieis: “A presença de Deus é acima de tudo, antes de você ver a 

olhos humanos, assim, nesse ponto de vista eu gosto da relação de amor que existe entre as 

pessoas que estão lá, o pessoal se sente bem lá, assim, os irmãos lá... você ama as pessoas.”. 

Portanto, a maioria dos entrevistados ressalta a relação existente entre os fiéis, sendo 

esta considerada como a de uma família porque na igreja os membros são bem acolhidos, na 

medida em que são aceitos independente de serem diferentes; e, também, o fato da igreja ser 

“descolada”; porém a pregação da palavra em sua essência.    

Tanto M.B. como R.G e A.M. não encontraram nada de que não gostem na Igreja. Já 

P.H. se refere às atividades extras da igreja, como hip-hop e skate, com as quais não tem 

afinidade. E D.N., ao fato de não ser possível conhecer todas as pessoas que frequentam a 

Igreja, uma vez que tem aumentado visivelmente o numero de fieis. No entanto, tanto P.H. 

quanto D.N. afirmam que os pontos referidos por eles não chegam a ser algo de que não 

gostem, mas que menos gostem. 

 

Considerações finais 

Podemos concluir que os motivos pelos quais os membros da Igreja Bola de Neve 

Church, sobretudo os jovens, têm buscado a referida Igreja são diversos. Foi enfatizado nas 

entrevistas a identificação dos membros com as características da Igreja. Nesse sentido, foram 

mencionados o acolhimento, a sociabilidade, a aceitação das pessoas independente da 

aparência, a pregação da palavra em sua essência e a diversidade de estilos musicais. 

Entretanto, como os membros possuem características semelhantes aos de 

denominações mais tradicionais, muitas vezes as pessoas não acreditam que a Bola de Neve 

Church seja pentecostal, devido a alguns membros possuírem tatuagens, piercings, e também 

pelo fato de a Igreja não determinar umas doutrina relaciona às vestimentas. 

 

 

NOTAS 
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