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Um dos aspectos reveladores do catolicismo enquanto protótipo do religioso

no Brasil1 e em  outros países da America latina, e não somente por aqui, reside na

aceitação, e mesmo na naturalização tanto do padrão arquitetônico católico de igreja

como  sendo  legitimamente  religioso  quanto  de  sua  localização  privilegiada  nos

centros urbanos.  Em outras  palavras,  a  percepção arquitetônica  internalizada na

América  Latina  acerca  de  igreja,  templo  ou  espaço  sagrado,  deriva  do  padrão

católico  de suas edificações  as  quais  sempre ocuparam lugares de evidência  e

destaque, “estabelecendo centralidades locais (...)  e servindo como referência de

localização” (Almeida, 2004, 21).

 Mesmo  na  atualidade,  pondera  P.  Montero  (2009,  p.  14),  apesar  da

ampliação  do  pluralismo  religioso2,  o  direito  de  ter  “igrejas”  nas  vias  públicas

permanece uma prerrogativa “prioritariamente católica”3. No entanto, reconhece essa

autora  que  algumas  denominações  evangelicas  disputam  hoje  esse  privilégio  e

também comparecem no espaço público com os seus “templos”. Já as formações

religiosas  associadas  ao  campo  mediúnico  continuam  a  ter  uma  representação

1 Segundo  P.  Montero,  no  Brasil,   a  constitucionalidade  jurídica  da  República,  mesmo  após  a
separação  igreja-estado,  “tinha  como  modelo  a  ideia  de  “religião”  instituída  historicamente  pelo
catolicismo” (Montero, 2009, p. 12).
2 Segundo último censo de 2010, realizado pelo IBGE,  64,60% dos brasileiros se disseram católicos,
22,2% evangelicos, 2% espíritas, 0, 3% afro-religiosos, 2,9% adeptos de outras religiões e 7,5% sem
religião. 
3 Alem  disso,  verifica-se  no  Brasil  uma  “íntima  relação  entre  o  Estado  e  a  igreja  católica,
especialmente na questão do suporte econômico” (Fonseca, 2004, p. 18), ao mesmo tempo em que
perdura no imaginário brasileiro uma relação “a respeito da equivalência entre sociedade brasileira e
religião católica” (Montero, 2009, p. 13).



menor  no  espaço  público   estabelecendo-se  em  casas,  terreiros,  tendas,

associações, centros. 

É esta hipótese levantada por Paula Montero que eu gostaria de levar avante

aqui: a de que no Brasil atual está ocorrendo uma redefinição da imagem de templo

religioso, de igreja física, ao mesmo tempo em que ocorre um remanejamento dos

templos no espaço urbano, sendo protagonista dessa mudança a Igreja Universal do

Reino de Deus, esta igreja que, como diz R. de Almeida (2004, p. 21), constitui o

“maior expoente das recentes transformações do campo religioso brasileiro”.

Em suma, meu argumento é de que a Universal, devido a  sua politica de

implantação de mega-templos em lugares estratégicos das cidades, onde existem

intensas  dinâmicas  urbanas  já  estabelecidas,  distantes  das  áreas  de  maior

vulnerabilidade  (Almeida,  2004,  p.  23)  -  que  constitui  território  tradicional  do

pentecostalismo  -   por  um  lado  interpela  o  histórico  privilégio  católico  de  fixar

templos  na  urbe  e,  por  outro,  produz  um efeito  mimético  em outras  formações

religiosas,  inclusive na católica,  que com ela disputam a  visibilidade no espaço

público. Assim, a dimensão espacial, a territorialidade, como destaca R. de Almeida

(Id. Ibid.,  p. 20), passa a ser reveladora da concorrência religiosa, ao mesmo tempo

em que “emerge como categoria de análise da religião, pois constrói  uma ponte

entre as estruturas dos sistemas simbólicos e as estruturas do sistema territorial”

(Filho, 2008, p. 112). 

Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus:  dos  cinemas  desativados  às

catedrais da fé

 

A Igreja Universal foi fundada no Rio de Janeiro por Edir Macedo em 1977.

Hoje com  70 anos de idade, Edir Macedo assim se apresenta:

“Sou  líder  espiritual  de  uma  igreja  atualmente  em mais  de  200  paises  e
proprietário da segunda emissora de televisão do Brasil, com alcance para mais de
200  milhoes  de  telespectadores  no  planeta,  jornais,  emissoras  de  rádios,  entre
tantos outros projetos e atividades importantes” (Macedo, 2012, p. 238)4. 

 Em seu início a Universal não possuía espaço físico próprio para realizar

seus rituais  e  seu fundador  pregava em praças públicas  dos  bairros  do  Rio  de

4 Edir Macedo foi consagrado pastor na sua própria igreja após um ano da sua fundação e, conforme
ele mesmo esclarece (Macedo, 2013, p. 76), consagrado bispo “no culto de comemoração dos três
anos de vida da Igreja Universal e foi uma decisão conjunta do colégio de pastores com o objetivo de
nomear  um responsável  pelo  comando administrativo  e,  sobretudo,  pela  liderança  espiritual  (...).
Bispo na Universal não é um cargo vitalício e sim um cargo de confiança” .



Janeiro.  Posteriormente passou  a alugar algumas horas em cinemas da cidade

para realizar as chamadas Campanhas de Fé”. 

Já  o passo seguinte foi alugar por inteiro cinemas desativados, bem como

outros grandes espaços desocupados, como teatros, fábricas, garagens e galpões. A

Universal se apropriava desses grandes espaços e os adaptava às suas práticas e

crenças, sacralizando-os como templos ou igrejas. 

Obviamente  que  em  muitas  cidades,  do  Brasil  e  do  exterior,  o  fato  da

Universal se apropriar e sacralizar espaços urbanos não-religiosos, como cinemas e

teatros,  muitas  vezes  históricos  e  tradicionais,  gerou  tensões  e  muita  polêmica,

posto que seria uma   “intervenção na memória e na tradição da cidade” (Contins e

Gomes, 2006). 

Hoje, a Universal possui 5.500 templos em todo o Brasil, distribuídos em 2.319

cidades. No exterior a Universal está presente nos cinco continentes e possui 2.462

templos,  distribuídos  em  104 países e em 1573 cidades.   No total  são 7.962

templos, em 3.892 cidades. A tabela a seguir permite uma visualização do conjunto

de países, numero de templos e de localidades com templos da Universal. 

Síntese informativa sobre templos da Universal no mundo

Local
Numero  de  Países
com Templos 

Número de Templos
Número  de
Localidades  com
Templos 

Brasil 5.500 2.319

América 36 1.423 1.059

Europa 21 316 298

África 36 686 187

Ásia 8 31 24

Oceania 3 6 5

TOTAL 105 7.962 3.892
Fonte: sites da própria Universal, especialmente www.Universal.org5

5 Na America do Sul a Universal está presente em 12 países, detem 818 templos, em 595 cidades,
com destaque para a Argentina onde possui 256 templos em 205 localidades de 24 províncias. Na
América do Norte está presente no México, Canada e Estados Unidos, totalizando 377 templos, em
292  localidades,  com  destaque  para  os  Estados  Unidos  onde  possui  197  templos,  em  147
localidades de 20 estados. Na America Central a Universal está presente em 21 países, possui 228
templos, em 172 localidades, com destaque para a Republica Dominicana, onde possui 35 templos,
em 19 localidades, de 17 províncias. Na Europa está presente em 21 países, tendo 316 templos, em
298 localidades, com destaque para Portugal, com 124 templos, em 90 localidades. Na Africa está
presente em 36 países, tendo 686 templos, em 187 localidades, com destaque para Africa do Sul,
com 320 templos, em 42 localidades de 9 provincias. Na Asia está presente em 8 países, com 31



No Brasil, e alguns outros países do mundo, os templos da Igreja Universal

abrem as portas às 7 horas e fecham às 22 horas. Neles são realizados 4 cultos

diários. Igualmente no Brasil e em alguns outros países, a  sua localização é sempre

estratégica:  em  vias  públicas,  de  preferência  em  grandes   avenidas  ou  em

cruzamentos de ruas movimentadas, ou seja, em locais visíveis e de fácil acesso

aos fieis. 

Após  a  etapa  de  alugar  e  adquirir  grandes  espaços  já  existentes,  como

cinemas  desativados,  a  Universal  passou  a  construir  os  seus  próprios  templos,

especialmente  as  chamadas  “catedrais  da  fé”,  inaugurando  assim  a  “era  das

catedrais” (Gomes, 2004).  Esta nova etapa ocorreu a partir de 1998, após  uma

grave  tragédia  ocorrida  na  igreja  de  Osasco,  São  Paulo,  quando,  durante  a

celebração  do  culto  noturno  ocorreu  a  queda  do  telhado  da  igreja  matando  24

pessoas e ferindo outras 467. 

Em 2013, a Universal possuía  83 catedrais em várias cidades do país e na

atualidade seriam mais de uma centena.  A última catedral inaugurada é  chamada

de Templo de Salomão, uma megacontrução situada no bairro do Bras, em São

Paulo,  que  supera  em  quatro  vezes  o  tamanho  da  basílica  de  Nossa  Senhora

Aparecida e que, segundo Macedo (2014, p. 234),  é o “maior Santuário do país e

um dos maiores do mundo”6. 

Todas  as  catedrais  possuem  poltronas  estofadas,  ar-condicionado,  som

estéreo,  berçário,  salas  de  reuniões,  estacionamento.  Ou  seja,  visam garantir  a

segurança e o conforto dos fieis. Há, porém, também razoes simbólicas para essas

construções, como veremos mais a frente.  

O  estilo  arquitetônico  adotado  para  as  catedrais  é  do  “ecletismo  com

referência ao neoclássico”. Ou, nas palavras  do bispo Marcelo Crivella, sobrinho de

Edir Macedo e também engenheiro civil, “o estilo de todas as catedrais é eclético

com  referência  ao  neoclássico,  contendo  pórticos  e  colunas  características  das

grandes construções da Grécia” (In: Gomes, 2004, p. 113).

templos, em 24 localidades, com destaque para o Japao, com 17 templos, em 12 localidades de 8
regiões. Enfim, na Oceania está presente na Nova Zelandia (com 3 templos, em 2 localidades), em
Fijii (com 2 templos, em 2 localidades) e na Australia (com  1 templo, numa localidade). 
6 Sua construção iniciou em julho de 2010 e sua inauguração se deu em  31 de julho de 2013. O
custo total da obra foi de 680 milhoes de reais.  Macedo diz (2014, p. 218) que acompanhou  “a obra
nos seus mínimos detalhes”.  Segundo ele  (Id.  Ibid.,),  “  o projeto  arquitetônico seguiu  à  risca as
referências  bíblicas  do  primeiro  templo  erguido  no  passado pelo  rei  Salomao,  acompanhado de
estudos realizados em Israel, desenvolvido pelos mais avançados conhecimentos de engenharia e
tecnologia do mundo”. 



Neoclassicismo e ecletismo seriam estilos que se complementam, posto que,

segundo  Gomes  (Id.  Ibid.,)  “o  neoclássico  carreia  a  intencionalidade  da

permanência, da fixidez e da potência da instituição no investimento em sua própria

consolidação. Já o ecletismo pode ser analisado com a própria dinâmica d IURD,

reconhecida por sua capacidade de adaptação”. 

  Completa  esta  autora  dizendo  que  em  suas  construções  a  Universal

“privilegia  a  confecção  da  fachada  com  a  presença  estilizada  do  pórtico  e  de

frontões triangulares, sustentados por colunas” (Contins e Gomes, 2008, p. 195). 

Trata-se,  portanto,  de  um estilo  que  resulta  de  uma opção consciente  da

igreja. Ele quer transmitir e apontar para a noção de solidez e suntuosidade, e de

acordo  com  uma  das  principais  características  desta  arquitetura  greco-romana,

objetiva “a afirmação da autoridade, o anúncio de sua existência e de sua potência”

(Id. Ibid., p. 114). Assim sendo, como enfatizam Martins e Gomes, este estilo eclético

neoclássico  “confere  às  catedrais  seu  caráter  monumental”,  e  “expressa  uma

determinada concepção de autenticidade” (Id. Ibid., p. 193). 

Há, portanto, importantes dimensões simbólicas associadas à edificação dos

megatemplos,  especialmente  as  catedrais,  além das  razoes  práticas  apontadas,

como segurança e conforto dos fieis. Elas evidenciam “o alcance conquistado pela

igreja em seus poucos anos de existência. Embora a IURD exista há cerca de três

décadas,  ela  demonstra  e  projeta  nas  catedrais  sua  noção  de  consolidação  e

permanência” (Contins e Gomes, 2008, p. 190). Assim as catedrais representam um

marco  na  história  da  Universal,  “um  símbolo  de  consolidação  do  seu  processo

institucional”  (Id.  Ibid.,).  Alem  disso,  as  catedrais  fixam  a  presença  da  igreja  e

expressam sua solidez e poder. (Id. Ibid., p. 191). Especialmente, é importante frisar

que embora as catedrais monumentos da Universal não contenham a tradição em si,

como  testemunha  de  um  tempo  passado,  como  geralmente  ocorre  nestas

edificações, seu significado radica justamente na “projeção do que a igreja ainda

será no futuro” (Id. Ibid., p. 195). 

 Sugerimos  que  o  importante  investimento  da  Universal  nas  suas

megaconstruções  tem  produzido  dois  desdobramentos:  a  reconfiguração  da

paisagem religiosa no  espaço público e a produção de um efeito  mimético em

outras formações religiosas que com ela compartilham ou disputam a presença no

espaço público.



Reconfiguração da paisagem religiosa no espaço público 

Obviamente que a presença física da Universal nas vias públicas das cidades

brasileiras  não  passa  despercebida.  Trata-se  de  uma  intervenção  religiosa

diferenciada  na  paisagem  urbana.  Seu  estilo  arquitetônico  se  distingue  das

construções  das  pequenas  igrejas  pentecostais  geralmente  estabelecidas  nas

periferias das cidades. Distingue-se, também, das  tradicionais igrejas e catedrais

católicas. Enquanto estas tendem para o estilo neo-gótico, as catedrais iurdianas,

como vimos, tendem para o estilo greco-romano. Ou seja, enquanto nestas últimas

predominam as grandes e portentosas colunas, sem  torres e grossos pilares,  nas

catedrais católicas  vigora o predomínio de duas torres campanários, de formato

pontiagudas, que ostentam o símbolo da cruz no seu topo. 

Assim sendo, a presença arquitetônica iurdiana na urbe brasileira amplia a

visibilidade do religioso no espaço público. Macedo possui consciência disso quando

afirma: “Quase  sempre, elas (as catedrais)  se destacam entre os edifícios mais

belos e grandiosos de cada cidade”. 

Assim, sugerimos que no Brasil, e até mesmo em outros países, a Universal

está  produzindo  uma  reconfiguração  do  religioso  no  espaço  público,  seja  pela

ampliação da noção de templo  religioso, destoando do modelo arquitetônico católico

de igreja,  seja pela deslocalização dos templos pentecostais,  agora erguidos nos

centros urbanos. 

Consequentemente, se a formação espacial das cidades brasileiras, mas não

somente  aqui,  obedeciam a  um formato  de  um centro  urbano  no  qual  a  igreja

católica imperava soberana, e próximo a ela a praça central da cidade, avizinhada,

muitas vezes, por edificações de representação dos poderes político e judiciário,

hoje  a  espacialidade  religiosa  urbana  está  sendo  modificada  sobretudo  pelas

monumentais  construções  evangélicas   conhecidas  como  catedrais  da  fé.  Alem

disso,  se   historicamente  no  Brasil  as  igrejas  evangélicas  históricas,  quando  se

faziam  presente  no  cenário  urbano,  ocupavam  espaços  discretos,  e  as

denominações  pentecostais  se  estabeleciam  nas  periferias  das  cidades,  em

edificações  ainda  mais  modestas  do  que  as  mantidas  pelas  demais  igrejas

evangélicas, agora o neopentecotalismo, capitaneado pela Igreja Universal, com a

opulência  das  suas  catedrais  edificadas  em áreas  urbanas  de  grande  afluência



pública,  está  reconfigurando  o  modelo  histórico-cultural  relativo  às  edificações

religiosas em território brasileiro.

Efeito mimético em outras igrejas

 

Outra  sugestão    diz  respeito  ao  fato  de  que  a  construção  das  grandes

catedrais por parte da Universal está  produzindo um efeito mimético sobre outras

denominações  religiosas,  católica  e  evangélicas.  Algo  semelhante  já  havíamos

observado com relação ao ingresso da Universal na politica e na mídia (Oro, 2003).

Não se trata, evidentemente, de uma relação direta, do tipo “causa e efeito”, mas de

uma mimese comportamental que pode ser interpretada a partir da teoria de René

Girard.
Recordamos que  para  este  autor  a  mimese  expressa  rivalidade  e  desejo

mediatizado pelo outro.  Trazendo para  o nosso caso,  poderíamos afirmar  que a

Universal estaria assumindo o papel de mediadora e ao atuar no sentido de produzir

visibilidade institucional através das megaconstruções estaria despertando o mesmo

desejo   em  outras  igrejas  para  elas  também  ostentarem  publicamente  a  sua

grandiosidade através de mega-edificações. Ou seja, segundo essa teoria, o desejo

da Universal de visibilizar-se através de megatemplos provocaria semelhante desejo

em outras igrejas,  evangélicas e mesmo católica, como veremos.  Isto por tratar-se

de  grupos  religiosos  concorrentes  que,  porém,  em  situações  semelhantes,  diz

Girard, tendem a dissimular o desejo despertado pelo outro,  afirmando que "seu

próprio  desejo  é  anterior  àquele  de  seu  rival".  A lógica,  nestes  casos,  segundo

Girard, é de que "tudo o que vem desse mediador é sistematicamente depreciado

embora secretamente desejado", e, até mesmo, "secretamente venerado" (Girard,

1961, pp. 25-27).
Edir Macedo parece ter consciência da provocação do desejo mimético de

suas ações em  outras formações religiosas. Diz ele: “Para onde vamos, todas as

demais (igrejas) nos seguem” (Macedo, 2013, p. 86). 
Recordamos que a Universal iniciou a construção dos seus megatemplos em

1988. Ora, após esta data podemos observar a construção de vários mega-templos

em outras formações religiosas brasileiras, a começar pela igreja católica. 
De fato, a Igreja Católica, através da Canção Nova, associada à Renovação

Carismática  Católica,  inaugurou  em  2004,  em  Cachoeira  Paulista,  SP,  um

megatemplo com 22 mil  metros  quadrados e  capacidade para  100 mil  pessoas,



sendo 70 mil sentadas. O custo da obra foi de 15 milhões de reais. Ainda no âmbito

católico o padre-cantor Marcelo Rossi iniciou em 2006 a construção do  Santuário

Mãe de Deus,  em Santo Amaro, São Paulo/SP, obra que foi inaugurada em 2 de

novembro de 2012. O custo da obra foi de 65 milhões de reais e a área construída é

de 6.000 metros quadrados. O altar fica a 4 metros de altura, mede 430 metros

quadrados e a sua nave comporta 10 mil pessoas sentadas e 15 mil em pé. 

Por  sua vez,  a  Assembleia  de Deus,  Ministério  de Madureira,  iniciou uma

reforma  de  ampliação   da  sua  sede  nacional,  em  Brasilia,  cuja  reinauguração

ocorreu entre os dias 8 e 10 de julho de 2015. Por sua vez, a Assembleia de Deus

Vitória em Cristo, liderada pelo pastor Silas Malafaia, está construindo uma nova

sede, no Rio de Janeiro, com capacidade para 7 mil pessoas sentadas. Também  a

Assembleia de Deus Ministério Belém iniciou em 2010 a construção de sua sede, na

cidade de  São Paulo, com inauguração prevista para 2015, com capacidade para

receber cerca de 5 mil pessoas.

Já  a  Igreja  Mundial  do  Poder  de  Deus,  fundada  e  liderada pelo  apóstolo

Valdemiro Santiago, ex-pastor da própria Universal, inaugurou em julho de 2014, em

Santo Amaro, Largo do Socorro, São Paulo, a sua Cidade Mundial, obra iniciada em

2009,  com  capacidade  para  receber  30.000  pessoas.  Por  sua  vez,  a  Igreja

Internacional  da  Graça  de  Deus,  fundada  pelo  cunhado  de  Edir  Macedo,  R.  R.

Soares, iniciou em 2010 a construção de sua sede internacional, um megatemplo

em São Paulo, que terá a capacidade para receber 10 mil pessoas, além de planejar

a construção de outro grande templo em Madureira, Rio de Janeiro.
Repetimos que não há como comprovar a existência de uma relação direta

entre as catedrais da fé da Universal e esses templos colossais de outras formações

religiosas rivais da Universal. No entanto, a observação da temporalidade existente

entre as construções e a constatação de uma relação competitiva estabelecida entre

as igrejas mencionadas permite sugerir a possibilidade da produção de um desejo

por  parte  de  algumas  igrejas  rivais  da  Universal  de  erguerem  megatemplos  no

espaço público para mostrarem elas também à sociedade o seu poder, pujança  e

grandiosidade. 

Conclusao

A sugestão avançada nesta comunicação é de que a Igreja Universal está

contribuindo  para  desalojar  a  igreja  católica  da  confortável  posição  de  agência



religiosa quase que exclusiva no espaço público brasileiro. Isto ocorre devido ao seu

investimento  em  grandes edificações,  chamadas catedrais  da  fé,  localizadas em

lugares  estratégicos  das  cidades.  Assim,  a  monumentalização  do  religioso

promovida pela Universal tem contribuído para ampliar a aceitação social da noção

de templo religioso e está promovendo a  redistribuição dos edifícios religiosos no

espaço  público.  Tambem  sugerimos  que  este  procedimento  da  Universal  tem

provocado  um  efeito  mimético  em  outras  igrejas  que  com  ela  concorrem  e

competem no mercado religioso. 
Evidentemente  que  toda  esta  reconfiguração  dos  templos  e  espaços

religiosos  conduz  ao  fortalecimento  do  religioso  no  espaço  público,  como  já

mostraram vários autores (Birman,  2003; Gomes,  2004;  Contins e Gomes,  2006;

2007). Ao mesmo tempo, essa reconfiguração territorial do sagrado é reveladora das

mudanças  ocorridas  nas  últimas  décadas  no  campo  religioso  brasileiro,

especialmente  o  fortalecimento  do  pluralismo  religioso  com  a  extraordinária

expansão do pentecostalismo e do neopentecostalismo. 
Desta forma, observar o que está ocorrendo na topografia religiosa urbana

constitui um recurso metodológico e analítico privilegiado para se compreender as

mudanças  em  curso  tanto  no  campo  religioso  quanto  na  sociedade  mais

amplamente. Assim, observar a territorialidade do sagrado remete para algo mais do

que a materialidade e a gestão do espaço sagrado; ela aponta para relações de

poder em torno do sagrado. E “como fruto de relações de poder, a territorialidade do

sagrado  torna-se  uma  expressão  de  determinada  trama  histórica,  condição  que

justifica  sua  operacionalidade,  como  categoria  teórica,  na  análise  da  religião

institucionalizada”  Filho, 2008, p. 111).   
 

Bibliografia

ALMEIDA,  Ronaldo  de.  A religião  na  metrópole  paulista.  Revista  Brasileira  de
Ciências Sociais. V. 19, N. 56, outubro 2014, p. 15-28. 
BIRMAN, Patrícia (org).  Religião e espaço público. São Paulo, CNPq/Pronex, Attar
Editorial, 2003.
CONTINS,  Marcia  e  GOMES,  Edlaine  de  Campos.  Edificações  religiosas  e
autenticidade:  comparando  a  IURD  e  os  carismáticos  católicos.  Revista
ANTHROPOLÓGICAS, ano 12, volume 19(1), 2008, p. 169-199.
CONTINS, Márcia e GOMES, Edlaine de Campos. Os Percursos da Fé: uma análise
comparativa sobre as apropriações religiosas do espaço urbano entre carismáticos e
neopentecostais. Pontourbe, USP, São Paulo, n. 1, 2006, 15 p.  



FILHO,  Sylvio  Fausto  Gil.  Espaço  sagrado.  Estudos  em  geografia  da  religião.
Curitiba, Editora IBPEX. 2008. 
FONSECA, Alexandre Brasil.  Pluralismo religioso e relação religião-estado. XXVIII
Encontro anual da ANPOCS, 2004, 20 p.
GIRARD,  René.  Mensonge  romantique  et  vérité  romanesque.  Paris,  Bernard
Grasset, 1961. 
GOMES, Edlaine de Campos.  A era das catedrais da IURD: a autenticidade em
exibição. Tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2004. 

MACEDO, Edir. Nada a perder. Livro 1. São Paulo, Planeta, 2012.
MACEDO, Edir. Nada a perder. Livro 2. São Paulo, Planeta, 2013.
MACEDO, Edir. Nada a perder. Livro 1. São Paulo, Planeta, 2014.
MONTERO,  Paula.  Secularização  e  espaço  público:  a  reinvenção  do  pluralismo
religioso no Brasil. Etnográfica. Lisboa, V. 113(1), 2009, p. 7-16.
ORO, Ari Pedro. A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e
político brasileiros. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 18, n.53, p.
53-69, 2003.


	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	SIMPÓSIO 12: ¿Nuevos paradigmas o nuevas realidades? Cuestionando la imagen establecida de las religiones en y desde el Mercosur

