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Resumo 
A relação entre cidade e religião tem-se revelado uma nova temática dentro da 

sociologia da religião. O interesse por esta área de estudo resulta do facto de se verificar 

um elevado crescimento da diversidade religiosa nos contextos urbanos tradicionalmente 

secularizados, fruto, em parte, de fluxos imigratórios. No entanto, algumas igrejas 

protestantes/evangélicas encontram-se também num processo de reconfiguração e 

dinamização, o qual não é apenas resultante da imigração, mas fundamentalmente de 

estratégias competitivas dentro do campo religioso urbano. Tendo em conta este novo 

cenário, consideramos incontornável, para a compreensão destes fenómenos, a reflexão 

teórica acerca de conceitos como pós-secularização, público/privado, mercado religioso, 

entre outros.  

A investigação realizada, permitiu constatar, entre outros aspetos, que as  novas 

igrejas cristãs evangélicas são bem-sucedidas junto de uma população jovem e citadina, 

apesar de estarem estética e liturgicamente em consonância com a cultura contemporânea, 

revalorizam uma cosmovisão e uma teologia enquadrada dentro da ortodoxia cristã 

evangélica, sem cedência a relativismos no domínio das crenças e do universalismo 

teológico. Concretamente, foram objeto de estudo duas igrejas que, embora semelhantes 

em termos do público-alvo (população juvenil e urbana) e de performances culturais, 

revelam especificidades  que merecem ser evidenciadas.   

Uma vez que se trata de dois estudos de casos e, nessa medida, de uma 

investigação baseada num método essencialmente qualitativo, estamos conscientes da sua 

limitação no que respeita à generalização das conclusões enunciadas. No entanto, o facto 

de existirem comunidades com caraterísticas semelhantes tanto em cidades como Porto e 

Lisboa como noutras cidades europeias (principalmente nas de grande dimensão), 

compreendemos que estes fenómenos poderão ser entendidos como mais um elemento 

indicativo das limitações das teorias da secularização, em especial nas suas versões mais 

radicais. Além disso, a pesquisa em questão poderá contribuir para o alargamento do 

estudo da reconfiguração do cristianismo evangélico  onde, apesar do declínio de algumas 

igrejas tradicionais, têm emergido outras com uma capacidade de comunicação adequada 

a esta fase de modernidade.  

Palavras-chave: Cidade; Pós-Secularização; Mercado Religioso; Novas Igrejas Evangélicas 
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Abstract 
The relationship between city and religion has proved a new topic within the 

sociology of religion. The interest in this area of study is due to a high growth of religious 

diversity in traditionally secularized urban contexts, partly because of immigration flows. 

However, some Protestant/Evangelical churches are also in a process of reconfiguration 

and dynamism, which is not only a result of immigration, but fundamentally of 

competitive strategies within the urban religious field. Given this new scenario, having a 

theoretical reflection on concepts such as post-secularization, public / private, religious 

market, among others, is unavoidable to understand these phenomena. 

This research revealed that, among other things, the new evangelical Christian 

churches are successful within a young and urban population. Although these churches 

are aesthetically and liturgically in line with contemporary culture, they revalue a 

worldview and a theology framed within evangelical Christian orthodoxy, without 

yielding to relativisms in the domain of beliefs and theological universalism. Specifically, 

two churches have been studied. Although both are similar in terms of the target audience 

(young and urban people) and cultural performances, they reveal specificities that deserve 

to be emphasized. 

Since this is a case study, and in that way an investigation based on an essentially 

qualitative method, we are aware of its limitation regarding the generalization of the 

conclusions set out. However, the fact that there are similar communities in cities such as 

Porto, Lisbon and other European cities (especially in the large ones), we realize that 

these phenomena can be understood as a further indication of the limitations of the 

theories of secularization, especially in its more radical versions. In addition, our research 

may contribute to the expansion of the study of the reconfiguration of evangelical 

Christianity, where despite the decline of some traditional churches, others have emerged 

with a proper communication ability for this modernity phase. 

 

Keywords: City; Post-Secularization; Religious Market; New Evangelical Churches 
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 Introdução  
Nas sociedades que antecederam o advento da Revolução Industrial, a religião 

detinha uma importância inquestionável na organização das sociedades, sendo o motor 

de coesão destas. Dentro deste contexto, é também importante ter em consideração que 

as igrejas cristãs detinham o monopólio religioso nos vários país europeus anteriormente, 

sendo usual associar religião à identidade nacional. No entanto, assistimos posteriormente 

a um fenómeno inverso, como é definido pelo conceito de secularização. Com o advento 

da Revolução Industrial, o surgimento das sociedades contemporâneas industriais e, 

consequentemente, a transição das populações para os meios urbanos, é visível a presença 

do fenómeno caraterizado pela perda da importância da religião nas sociedades 

contemporâneas urbanas e, concludentemente, esta deixa de ocupar o seu lugar inicial nas 

mesmas. Este processo de mudança é estudado desde os autores clássicos da sociologia 

como, por exemplo, Weber, com mundo desencantado a partir da crescente racionalização 

das sociedades contemporâneas e a substituição do domínio da religião por outros 

domínio secularizados (ex.: ciência) ou Durkheim, com a passagem da sociedade de 

solidariedade mecânica para a de solidariedade orgânica, ainda que não desenvolvam 

propiamente o conceito de secularização.  

Ainda que este paradigma possa ser extremamente pertinente para a compreensão 

das transformações de cariz religioso em vários países europeus e noutros continentes, 

Portugal continua marcado por um elevado número de indivíduos com alguma 

identificação religiosa. Ao olharmos para o contexto religioso da população do nosso 

país, analisando a sua identidade religiosa através dos dados recolhidos no Censo de 2011, 

verificamos que 84,6% dos atores sociais identificam-se com alguma crença religiosa, 

contra 6,8% e outros 8,3% da população portuguesa que afirmam ou não deter qualquer 

crença religiosa ou não saber/optar por não responder à questão, respetivamente (Vilaça, 

2013:88). Se já nesta análise mais superficial dos dados acerca da identificação religiosa 

da população portuguesa é possível compreendermos a existência de um elevado grau de 

religiosidade no nosso território, analisando esta temática de forma mais profunda através 

do inquérito acerca das Identidades Religiosas dos Portugueses (IRP) verificamos um 

número considerável da população se identifica enquanto católica romana (79,5%) 

(Vilaça, 2013:89). Contudo, este valor diz respeito mais concretamente a uma identidade 

religiosa enquanto resquício dos longos períodos de monopolização e dominação do 

catolicismo no país, concretizando-se no que é comummente apelidado de católicos não 
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praticantes. Ainda neste contexto, apesar da população portuguesa que se identifica como 

protestante/evangélico encontrar-se dentro das minorias religiosas do país, esta ocupa o 

lugar principal enquanto minoria religiosa dentro do nosso território (2,3%) (Vilaça, 

2013:89), caraterizando-se como 41% da população religiosa não católica (Vilaça, 

2013:90). Verifica-se também um crescimento acentuado neste ramo do cristianismo, 

principalmente em consequência dos fenómenos religiosos do pentecostalismo e 

neopentecostalismo.  

Tendo em consideração o contexto anteriormente evidenciado, a relação entre 

cidade e a religião vem-se revelando uma nova temática dentro desta área da sociologia. 

Por um lado, pela diversidade religiosa nos contextos urbanos tradicionalmente ditos 

secularizados, em consequência, por um lado, da vinda de imigrantes e da mobilidade 

geográfica em geral e, por outro, pelo facto de algumas igrejas protestantes/evangélicas 

encontrarem-se num processo de reconfiguração e dinamização que passa por estratégias 

competitivas dentro do campo religioso e competição religiosa encontrada nas cidades. 

A religião parece então presente e ausente no território português (Dix, 2010), 

verificando-se um visível declínio das práticas religiosas, quer em termos de pertença e 

identidade religiosa tanto no catolicismo como nas igrejas protestantes históricas, mas 

dando-se conta de processos que evidenciam que esta continua a ter um papel significante 

na construção da contemporaneidade portuguesa, mesmo ao lado de uma realidade que 

pode ser considerada como secularizada. 

Deste modo, salientamos a importância e pertinência da religião nas sociedades 

urbanas contemporâneas, partindo de uma investigação acerca do «sucesso» das novas 

igrejas cristãs evangélicas em contextos urbanos ditos secularizados e que têm como 

público-alvo a população jovem. Observamos uma revalorização da cosmovisão e 

teologia da ortodoxia cristã protestante/evangélica, contrariando a privatização e 

relativização das crenças e dos valores propostos por diversos autores da sociologia da 

religião. Procuramos, neste sentido, dar conta deste processo de transformação do 

fenómeno religioso no período de modernidade vivido, à medida que estudamos o 

mesmo. Consideramos ainda pertinente debruçar o presente estudo de caso em duas 

comunidades religiosas, pois ainda que ambas se apresentem como casos de «sucesso», 

parecendo contornar a «tradicional» secularização esperada nos meios urbanos, detêm 

diferenças concretas que as distinguem e que serão discutidas por consideramos relevante 

serem tidas em causa.  
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Dividimos a presente dissertação em seis capítulos. Os dois primeiros capítulos 

focam-se no seu edifício teórico ou estado de arte, bem como em esclarecimentos 

históricos e de contexto, particularmente contextualizando o surgimento da 

problematização da religião na sociologia e a sua evolução, e as origens e percurso 

histórico do protestantismo no nosso país. Os outros quatro capítulos centram-se 

maioritariamente na análise das duas comunidades religiosas estudadas e nos seus 

públicos, mais concretamente na sua problematização e discussão, ainda que abordemos 

a pertinência da religião na sociedade moderna antes dessa caraterização.  

No seu primeiro capítulo realizamos uma síntese teórica de conteúdos que 

consideramos cruciais para compreender o fenómeno religioso. Com uma incursão inicial 

acerca da transição de uma realidade religiosa monopolizada e com um elevado grau de 

importância, para um período secularizado, problematizamos e discutimos a capacidade 

explicativa deste último conceito  na realidade religiosa contemporânea na Europa. Neste 

contexto, apresentamos posteriormente algumas conceções críticas ao paradigma da 

secularização, focando as transformações macrossociais que a sociedade conheceu, 

particularmente o ocidente, na passagem para a Era da Modernidade Tardia.  

O seguinte capítulo procura facultar ao leitor uma contextualização sobre o 

percurso histórico do movimento protestante/evangélico no país, ressaltando inicialmente 

a importância deste grupo no território português, bem como o seu surgimento em meados 

do século XIX e alguns acontecimentos relevantes na sua história, como as consequências 

do período ditatorial no mesmo, e algumas cisões neste movimento, nomeadamente em 

consequência do surgimento do Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC). Por 

último, focamos a emergência das novas igrejas evangélicas que procuram o seu lugar na 

cidade e algumas das suas caraterísticas.  

No terceiro capítulo abordamos as questões metodológicas e as técnicas de recolha 

de dados aplicados de forma a cumprir os objetivos propostos, descrevendo a metodologia 

e técnicas utilizadas. A abordagem metodológica foi maioritariamente de cariz 

qualitativo, em consequência do uso do estudo de caso. No entanto, foi também aplicada 

uma técnica de caráter metodológico quantitativo, nomeadamente a utilização do 

inquérito por questionário. Neste, são ainda referidas as formas de análise da informação 

recolhida que nos permitiu chegar aos resultados abordados, realizando-se ainda uma 

reflexão acerca do processo de pesquisa no seu decorrer.  
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No capítulo seguinte problematizamos e discutimos a prevalência da procura do 

religioso, que consideramos ainda hoje ser percebida pelos atores sociais, através de uma 

discussão crítica sobre o processo de pós-secularização. Procuramos compreender a 

existência de formas mais subjetivas de vivência da espiritualidade nas sociedades 

urbanas contemporâneas, em detrimento de uma adesão a comunidades religiosas com 

maior nível de tradicionalização e consequente rigidez. Ao longo do mesmo, serão 

apresentadas algumas reflexões dos agentes entrevistados acerca dessa vivência.  

O capítulo cinco é o primeiro dedicado integralmente e de forma mais específicas 

às comunidades em estudo e resultados recolhidos no processo de pesquisa. Procuramos 

caraterizar as duas igrejas e compará-las entre si naquilo que considerarmos pertinente. 

Será também analisada a sua adaptação ao período de modernidade vivido, estrutura 

organizacional e o seu enquadramento em algumas tipificações sociológicas 

desenvolvidas para o efeito por diversos autores, entre outros pontos.  

Analisamos no último capítulo os perfis dos participantes e visitantes destas 

igrejas, comparando-os e abordando a sua distribuição ao nível de várias caraterísticas 

sociodemográficas, como, por exemplo, a sua nacionalidade, nível de escolaridade e faixa 

etária. Daremos ainda atenção ao compromisso dos crentes com a vida da igreja, 

analisando as suas participações nas várias atividades e equipas de serviço existentes 

nestas organizações. 

Finalmente, são efetuadas considerações finais, procurando sintetizar os 

principais pontos de cada capítulo e problematizando alguns pontos-chave que 

consideramos poderem ser relevantes em próximas pesquisas semelhantes. 

 

  



 15 

Capítulo 1 – Dos monopólios religiosos à secularização e à 

competição religiosa 
A sociologia inicia-se enquanto ciência social com o surgimento das sociedades 

industriais, pela necessidade de se explicar as mudanças sociais em consequência do 

advento da Revolução Industrial. Dentro dos teóricos que procuram compreender essas 

alterações existentes nas sociedades, são vários os autores que desenvolvem abordagens 

e estudos empíricos sobre o fenómeno religioso ou que se relacionam com este, para 

compreender aprofundadamente as alterações desta realidade ao longo do seu processo 

histórico. Deste modo, consideramos pertinente abordar o seu percurso para facilitar a 

compreensão do leitor sobre a temática analisada, atribuindo maior destaque ao contexto 

europeu por razões que serão abordadas mais adiante. No entanto, esses conceitos não 

serão abordados de forma tão aprofundada, pelo facto da presente dissertação não ter 

como objetivo principal uma análise e resenha crítica e aprofundada dos vários conceitos 

que dão conta da realidade do fenómeno religioso.  

Neste sentido, é necessário compreender a função da religião nas sociedades e as 

alterações sofridas nesta ao longo do desenvolvimento destas sociedades. Se, no contexto 

moderno a religião é sobretudo concebida como um problema de convicção individual e 

de fé, anteriormente era compreendido enquanto parte da vida do ator social que não era 

autorizado a criticar ou a deixar de lado (Cipriani, 2007). A religião não detinha 

propriamente como função salvar almas, mas sim de preservar e proteger a sociedade, 

existindo, como referido por Roberston Smith, uma intrínseca relação entre religião e vida 

quotidiana (Cipriani, 2007). A primeira era considerada a relação de todos os membros 

da sociedade com um poder que se preocupa com o bem-estar da própria comunidade e 

que protege a sua lei e ordem moral. Durkheim e Parsons, entre outros autores, também 

discorrem acerca da função da religião na sociedade. Durkheim, por exemplo, considera 

que esta “promove uma consciência coletiva e uma moral partilhada, contribuindo assim 

para a coesão social e sacralização da própria sociedade” (Vilaça, 2018:63). Também 

Parsons considera que a religião permite integrar a sociedade, reforçando a solidariedade 

na comunidade e mantendo-se uma relação estreita entre a própria religião e a estrutura 

social de referência; ainda que enfatize a progressiva diferenciação funcional da 

sociedade e da religiosidade – considerando que esta continua a ser uma componente 

ativa no social, no entanto (Cipriani, 2007).   
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Segundo Tocqueville, seria a religião que põe premissas para a criação, e 

consequente manutenção, de uma sociedade estável fundada sobre a liberdade1 (Cipriani, 

2007). Para o autor esta tem uma influência indireta sobre a política, acabando por atribuir 

à religião a função instrumental de força de conservação da política estabelecida, 

verificando-se uma relação entre política e religião (Cipriani, 2007). No início da Época 

Moderna, por exemplo, são muitos os exemplos de interação entre estas instituições, tanto 

em Cortes reformadas como católicas romanas, “que relativizaram a separação entre 

Igreja e Estado no campo institucional ou nas ideias relativas ao governo e moral” 

(Monteiro, 2007:142), mas podemos ainda referir a relação existente entre a Igreja 

Católica e o Estado Novo que é problematizada por vários autores2, a questão do Papa 

(líder mundial da Igreja Católica) ser também chefe de Estado do Vaticano – detendo 

simultaneamente uma função religiosa e uma função política – ou, por último, a situação 

idêntica que ocorre no Reino Unido, onde o monarca britânico é consequentemente o 

governador supremo da Igreja de Inglaterra. Outro exemplo da relação visível existente 

entre religião e política em comunidades anteriores é dado por Helena Vilaça (2018) 

referente ao povo judeu, apresentando-se enquanto comunidade monoteísta acreditava 

num Deus criador que cria o Homem à sua imagem e semelhança e,  uma vez que este 

caiu em pecado, deveria orientar a sua conduta para um aperfeiçoamento moral constante. 

Deste modo, na comunidade judia as leis divinas eram compreendidas como normas 

sociais, atribuindo-se ao poder político uma legitimidade transcendente que resulta numa 

sociedade onde a coerção social era forte e com punições definidas para o desvio 

religioso.  

 Por último, para podermos compreender de melhor forma o campo religioso 

consideramos ser necessário deter também em consideração alguns pontos da perspetiva 

teórica de Pierre Bourdieu. Para o autor, as disposições socialmente constituídas que 

orientam a ação têm uma capacidade geradora, constituindo o sujeito social tanto como 

inserido na estrutura quanto como força estruturante de determinado campo (Thiry-

Cherques, 2006). Este apresenta uma conceção de estrutura social como algo dinâmico, 

pois carateriza-a como “um conjunto de relações históricas, produto e produtora de 

ações, que é condicionada e condicionante” (Thiry-Cherques, 2006:31). É neste contexto 

                                                             
1 Tocqueville ilustra esta premissa através da comparação da situação dos Estado Unidos da América com 
a situação vivida na França (Cipriani, 2007).  
2 Esta relação é tratada de forma aprofundada no artigo de SIMPSON, Duncan (2012). A Igreja Católica e 
o Estado Novo de Salazar. Juíz de Fora: Locus (v. 18, n. 1), por exemplo. 
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que o autor delimita dois conceitos centrais para a sua teoria que se encontram 

intrinsecamente relacionados e onde um é visto como meio e consequência do outro: 

campo e habitus. O conceito de habitus consiste na forma do ator social perceber, julgar 

e valorizar o mundo social e compreender a sua forma de agir (Thiry-Cherques, 2006). 

Mas o social é também composto por campos (microcosmos ou espaços de relações 

objetivas) que possuem uma lógica própria e não reproduzida e irredutível à lógica que 

rege diferentes campos, sendo este uma estrutura que constrange os atores sociais 

(agentes) se encontra neste e um campo de lutas onde os agentes atuam conforme as suas 

posições relativas, conservando ou transformando a sua estrutura (Thiry-Cherques, 

2006).  É neste sentido que a dinâmica social no interior de cada campo é regida pelas 

lutas em que os agentes procuram manter ou alterar as relações de força e a distribuição 

das formas de capital específico (económico, cultural, social e simbólico), não sendo uma 

estrutura fixa, mas sim produto da história das suas posições constitutivas e das 

disposições que estas privilegiam (Thiry-Cherques, 2006).  

 Como tal, a estrutura do campo é determinada pelas relações de força entre os seus 

agentes (sujeitos e grupos) e as instituições que lutam pelo monopólio de autoridade no 

interior do campo que tem o poder de ditar as regras e repartir o capital específico de cada 

campo (Thiry-Cherques, 2006). Dá-se, então, no interior do campo uma dinâmica de 

concorrência e dominação que é derivada das estratégias de conservação ou subversão 

das suas estruturas sociais em que a distribuição do capital acontece de forma desigual e, 

consequentemente, leva a que os atores sociais e os grupos dominantes procurem 

defender os seus privilégios face ao inconformismo dos outros agentes e a que o interior 

deste seja marcado por situações constantes de conflito (Thiry-Cherques, 2006). 

 

1.1. De sociedades monopolizadas a sociedades secularizadas 
Quando procuramos compreender a situação atual da religião nas sociedades é 

necessário analisar as alterações existentes tanto na sua função social como a passagem 

de sociedades com um monopólio religioso para um tipo que muitos teóricos consideram 

secularizadas e onde o pluralismo religioso se torna cada vez mais visível. Por exemplo, 

até 1910 a Igreja Católica era considerada como a religião do Reino, dificultando qualquer 

manifestação pública de outra religião ou confissão religiosa (Vilaça, 2016). 

Relativamente ao contexto do nosso país, para Seteffen Dix (2010) a «idade dourada» do 

catolicismo português caracteriza-se a partir das décadas posteriores ao início da 
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expansão portuguesa até à era pombalina, controlando a prática religiosa especialmente a 

partir do Concílio de Trento (1545-1563) e ao longo do período ditatorial, com grande 

poder económico e sendo detentora de uma autoridade ideológica que assume um papel 

fulcral na orientação da mentalidade, comportamento e atitudes dos cidadãos. Como tal, 

é inegável a influência da Igreja Católica, pelo menos durante mais de trezentos anos, nas 

questões éticas ou sociais e nas decisões políticas ou económicas da sociedade, 

conservando crenças e costumes tradicionais e estabilizando uma identidade nacional 

(Dix, 2010). É com a política antijesuíta no período pombalino e principalmente com a 

emergência do liberalismo que a situação religiosa em Portugal sofre uma alteração 

drástica, passando a religião e a prática religiosa a serem visivelmente desvalorizadas e 

surgindo na sociedade portuguesa sinais de uma secularização crescente (Dix, 2010).   

Num contexto mais generalista, referente ao contexto europeu, a Reforma 

Protestante produziu vários efeitos sociais e políticos que colidiram num realinhamento 

das regiões político-religiosas na Europa, onde os monarcas foram obrigados a optar por 

um dos diversos ramos do cristianismo e sujeitar os súbitos no seu domínio à opção 

tomada, tal como apontado por Helena Vilaça (2018). As reformulações referentes à 

perceção da religião em consequência da Reforma Protestante acabaram por motivar a 

secularização da vida social (Vilaça, 2018). Por exemplo, Troeltsch expõe a influência do 

protestantismo nas novas formas de ser e pensar do século XVIII, defendendo que este 

ramo se assemelhava ao catolicismo medieval por restaurar a cultura religiosa antiga a 

partir da novidade de enfatizar a liberdade individual (Monteiro, 2007).  Também Jorge 

Botelho Moniz (2017a), apoiando-se em Bruce, explica como o igualitarismo e o 

individualismo da Reforma Protestante estabelece as bases da democracia liberal, pelos 

seus argumentos religiosos promoverem um individualismo, igualitarismo e uma 

diversidade. Segundo o autor, este fatores, juntamente com a crescente diferenciação 

social e estrutural, levaram os governos modernos na direção das democracias liberais 

seculares e, consequentemente à separação entre Estado e Igreja, resultando num 

crescente pluralismo religioso que obriga os Estados a retirar o seu apoio a organizações 

religiosas especificas e a secularizar as suas instituições centrais. Este poder central torna-

se neutro em termos religiosos e pode mesmo levar à neutralização ou abandono das 

religiões institucionalizadas, garantindo legalmente a liberdade dos cidadãos na escolha 

voluntária da fé professada e também o livre exercício dos grupos religiosos existentes 

no território (Moniz, 2017a; Mariano, 2003). 
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Perante estes processos evidenciados, é cada vez mais difícil compreender as 

dinâmicas do fenómeno religioso, existindo várias afirmações contraditórias sobre o 

mesmo: se por um lado existem evidências de um declínio contínuo da prática religiosa 

e do abandono crescente da fé, são por outro lado observados, com alguma frequência, 

fenómenos que não parecem estar de acordo com uma aparente queda da importância da 

religião (Dix, 2010). A secularização, enquanto conceito teórico, é um dos principais 

obstáculos na compreensão deste fenómeno. Este conceito pode compreender-se como 

“o processo mediante o qual as representações coletivas se emancipam em relação as 

referências religiosas” (Vilaça, 2006:85) resultando na perda da importância da religião 

nas sociedades contemporâneas que anteriormente era o motor de coesão social (Vilaça, 

2006). As representações coletivas deixam de estar ligadas às representações religiosas e 

carateriza-se consequentemente como um processo diretamente associado com o 

desenvolvimento de saberes independentes à religião (Vilaça, 2018). Resumidamente, as 

suas conceções teóricas afirmam que o processo de modernização e os seus subprocessos 

são transformadores da totalidade da estrutura social, tendo consequências para as 

tradições e instituições religiosas, através da sua racionalização e da sua diferenciação 

funcional, acabando por reduzir a relevância social da religião, ou no limite extinguir essa 

mesma relevância (Moniz, 2017b).  

Neste sentido, a racionalização é inerente à secularização3, onde a consciência e o 

comportamento individual se autonomizaram progressivamente em relação às normas 

religiosas, que ao perderem o controlo sobre os comportamentos individuais deixam 

também de deter legitimidade para exercer a sua influência sobre as autoridades seculares 

(Vilaça, 2018). Deste modo, Casanova (2006) apresenta resumidamente uma distinção 

entre três conotações distintas deste conceito. Primeiramente a secularização como o 

declínio das crenças e práticas religiosas, consequência do progresso humanista na cultura 

ocidental; seguidamente como um processo de privatização da religião, tido como uma 

condição necessária para a concretização da democratização das sociedades 

contemporâneas e ainda como uma máxima da modernização; por último, enquanto 

processo pelo qual se diferenciam as esferas seculares que se emancipam das instituições 

religiosas. 

                                                             
3 A racionalização acaba por reduzir a frequência com que os atores e o próprio Estado procuram direção 
na religião, tanto na matéria educativa, como em questões de família e natalidade, ou mesmo na procura de 
outros objetivos sociais, perdendo a religião terreno para a ciência e a consciência tecnológica, consideradas 
as principais esferas seculares da modernidade  (Moniz, 2017a). 
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No entanto, o conceito de secularização vem-se revelando pouco satisfatório por 

duas razões particulares. Primeiro, pela inexistência de um consenso teórico acerca da 

interpretação do mesmo, pois se por um lado é inegável a existência de processos da 

secularização que transformaram as sociedades europeias e que resultaram numa queda 

evidente da prática religiosa e da influência política e moral das suas instituições, também 

existem vários indícios que as mesmas instituições não estão dispostas a aceitar o papel 

que lhes foi atribuído neste conceito teórico (Dix, 2010). Mas também pela tendência de 

alguns estudos sociológicos procurarem explicar realidades distintas através de uma ideia 

geral, pois mesmo em espaços geográficos que podem ser considerados de pequena 

dimensão como o continente europeu, não existem situações religiosas homogêneas que 

permitam a sua descrição a partir de um modelo teórico único, devido às particularidades 

culturais e territoriais de cada território (Dix, 2010).  

Torna-se, deste modo, necessário encontrar explicações para uma situação 

religiosa concreta que não se baseiem apenas numa narrativa geral das teses da 

secularização, visto não existir nenhuma linearidade nos processos deste fenómeno. Mas 

também, ainda que alguns estudos realizados a partir das últimas décadas do século XX 

contestem as teses que «anunciavam» o fim da religião e, consequentemente das prática 

e crença religiosa, tal não significa que o processo de secularização não seja verificável 

na história das sociedades contemporâneas ocidentais. Ao olharmos para a realidade 

distinta dentro do campo da sociologia da religião na Europa e nos Estados Unidos da 

América é possível compreender essa diferença, pois os diferentes processos históricos e 

culturais que ocorreram nos dois continentes moldaram o panorama religioso norte-

americano e europeu de distintas formas e o próprio campo científico que estuda esse 

panorama acabou desenvolvendo-se de diferentes formas, consequentemente. A título de 

exemplo, enquanto no meio europeu assistimos a uma diferenciação da esfera religiosa 

das esferas seculares, vivenciamos nos Estados Unidos da América uma convivência 

pacífica de ambas as partes, ainda que com limites definidos. Dentro deste contexto, a 

ótica europeia acerca do paradigma da secularização será a melhor opção para 

compreender o caso português, ainda que o caso norte-americano seja útil na 

compreensão de algumas tendências que se encontram presentes no nosso continente. 

 Também, como os sociólogos procuram compreender conceitos que são, pelo 

menos em certa parte, representações abstratas do mundo social que estudam, sendo a sua 

maioria pouco claros, existe uma adversidade constante na construção e desenvolvimento 
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das suas conceções teóricas (Moniz, 2017a). Como tal, estando esses teóricos inseridos 

num contexto histórico-territorial específico, é necessário considerar esse mesmo 

contexto, sendo essas suas conceções teóricas produto do meio social e cultural do seu 

tempo: “para se entenderem os trabalhos teóricos da secularização da década de 1960, 

deve-se combinar a «longa e prestigiada tradição intelectual», sobretudo no século XIX, 

que enfatiza a «oposição entre religião e modernidade», com as experiências sociais 

reais que os autores experimentaram em meados do século XX” (Moniz, 2017a:77), 

sendo “dentro desta nova forma de pensar e de se fazer ciência, que a geração de 1960 

se habitua a pensar a secularização como um processo histórico-natural ou como um 

produto inevitável da modernização” (Smith, 2003:1 apud Moniz, 2017a:79).  

No entanto, o conceito de secularização não é uma novidade, encontrando o seu 

primórdio nos autores clássicos da sociologia ao se aperceberam da perda de importância 

da religião enquanto único promotor de consenso moral e de coesão social no estudo das 

profundas transformações que ocorrem no mundo ocidental na modernidade, com Weber 

e o mundo desencantado a partir da crescente racionalização das sociedades 

contemporâneas ou Durkheim com a passagem da sociedade de solidariedade mecânica 

para a de solidariedade orgânica, assistindo-se a uma substituição do «sagrado religioso» 

por outros domínios secularizados – ainda que não desenvolvam propriamente este 

conceito.  

 Para Paul Repstad (1996) a sociologia da religião estava anteriormente sob a égide 

do velho paradigma, distinguindo o velho paradigma – a secularização na perspetiva 

clássica – e a emergência de um novo paradigma – o do mercado religioso – com especial 

expressão e aplicabilidade nos Estados Unidos da América. Neste contexto, a dinâmica 

religiosa das sociedades ocidentais poderia desenvolver-se segundo duas linhas 

principais: a primeira rumo a uma religião civil e a segunda em que a religião ver-se-ia 

subtraída da esfera pública para se cingir à esfera privada. Também, se numa primeira 

fase Peter Berger (1999) considera a secularização como um processo inerente à 

modernização das sociedades, acreditando também o pluralismo religioso originaria um 

declínio da religião e remeteria a mesma para a esfera privada da vida, afirmou 

posteriormente uma posição contrária, considerando que a própria religião não se 

secularizou, acabando por adaptar-se às alterações vivenciadas. Segundo o autor, é o 

movimento evangélico que exemplifica de melhor forma este fenómeno de contra-

secularização dentro do cristianismo, em particular o pentecostalismo, ainda que com 
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maior expressão na Ásia, América do Sul e África. Contudo, o caso europeu é apontado 

enquanto exceção à tese da des-secularização pelo autor, por a teoria da secularização 

poder ainda deter alguma capacidade descritiva da realidade social e religiosa no 

continente europeu, ainda que relatando um número considerável de estudos presentes na 

França, Grã-Bretanha e Escandinávia que questionam a aplicabilidade do conceito de 

secularização. Estes estudos demonstram a prevalência da religião, maioritariamente do 

cristianismo, fora da religião institucionalizada. Neste sentido, no caso europeu 

poderíamos referir uma mudança no local institucionalizado da religião em detrimento de 

uma secularização por si só. 

 

1.2. Diversidade e competição religiosa  
Ainda que o conceito de secularização seja algo que continua quase incontestável 

dentro da sociologia da religião, com a aniquilação da experiência religiosa e os 

comportamentos e atitudes dos cidadãos e das instituições sociais a serem condicionadas 

cada vez mais por normas seculares, é incontestável a presença do religioso na 

modernidade (Santos, 2016). Como evidenciado por Helena Vilaça (2018:78) “[a] 

diversidade de cosmovisões seculares e religiosas tem vindo a aumentar e a expressar-

se territorialmente, de modo particular em contexto urbanos”. Esta nova forma de 

presença da religião na esfera pública é denominada como uma era pós-secular por 

Habermas, sendo marcada “pela continuidade e emergência de comunidades religiosas 

em ambientes cada vez mais secularizados” (Vilaça, 2018:78). Também no caso concreto 

do território português é possível verificar, semelhantemente à restante Europa, que a 

religião parece simultaneamente presente e ausente, pois ainda que estudos quantitativos 

tenham verificado um visível declínio das práticas religiosas e da importância da Igreja 

Católica desde os anos sessenta e sobretudo setenta, é possível que a realidade religiosa 

continue a ter, mesmo ao lado de uma realidade secular, um papel significante na 

construção da contemporaneidade portuguesa (Dix, 2010). 

No intuito de descrever e explicar de melhor forma o caso europeu, alguns autores 

levantaram uma questão de fundo no debate dentro da sociologia da religião no espaço 

europeu, questionando-se sobre a particularidade do seu caso. Por exemplo, Grace Davie 

(2002) produz uma análise sobre a realidade religiosa nos Estados Unidos da América, 

América Latina, África e Ásia, para demonstrar que a Europa necessita de ser estudada e 
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analisada como uma realidade distinta e, consequentemente, com recurso a um engenho 

teórico diferente também. Como tal, a autora socorre-se do conceito de vicarious religion. 

Embora ausentes da frequência dominical das igrejas, a grande maioria dos cidadãos 

europeus esperam, como uma espécie de acordo silencioso, que uma minoria mantenha a 

sua prática religiosa para que os serviços religiosos, em momentos como o nascimento, 

casamento e morte ou a moralidade religiosa, entre outras dimensões sejam passíveis de 

serem mantidos e estejam disponíveis aquando necessários4. A noção referida é herdeira 

de uma conceção de igreja como um serviço de utilidade pública, resultado do processo 

histórico específico na Europa da relação entre Estado/Igreja.  

Grace Davie (2002) demonstra também um declínio acentuado da frequência 

dominical das igrejas na Europa a partir do pós-guerra. Como tal, a dinâmica religiosa do 

cristianismo no espaço europeu tem vindo a ser marcada pelo declínio, tanto da prática 

como da crença, embora com intensidades distintas, devendo-se referir uma população 

que não frequenta a igreja em detrimento de uma população secular. Esta autora define o 

conceito de consumo em relação com o conceito de obrigação, defendendo que no caso 

europeu a religião estará a transformar-se numa lógica de consumo em detrimento de uma 

lógica de obrigação. Ou seja, se anteriormente a religião era vista como algo imposto ou 

herdado, atualmente está mais aproximada a uma escolha individual. Neste sentido, refere 

o surgimento de um mercado religioso na Europa e, consequentemente, de um palco de 

competição religiosa. Como motivos para a emergência deste mercado religioso, aponta 

as vagas de imigração para a Europa e ainda a mobilidade atual que os cidadãos europeus 

detêm na era do mundo global, expondo-os cada vez mais a uma maior diversidade 

religiosa.  

Também Heelas & Woodhead (2005) defendem a perda da importância das 

formas tradicionais da religião como uma tendência da modernidade tardia, onde o 

cristianismo é diversas vezes substituído por crenças de espiritualidade holística. No 

entanto, à semelhança doutros autores já abordados, não significa que as sociedades 

ocidentais contemporâneas estejam desprovidas de um sentido do transcendente como 

tinha sido anteriormente preconizado pelo conceito de secularização. A religião 

tradicional é colocada em relação com os valores da cultura contemporânea, existindo um 

                                                             
4 Seteffen Dix (2010) fala acerca de uma religiosidade no território português que se revela através de 
alguns ritos de passagem (ex.: casamento, batizado, etc.) e da participação em romarias ou festas populares, 
bastante caraterísticas de uma religiosidade popular. 
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declínio acentuado das práticas religiosas e em termos de pertença, principalmente no 

catolicismo e nas igrejas protestantes mais tradicionais. Não se verifica, no entanto, um 

declínio ao nível da espiritualidade que, apesar de já não tão vivida de forma comunitária 

ou institucionalizada e tradicional, é vivida e valorizada pela experiência individual, ou 

seja, pela subjetividade.  

Neste sentido, os autores defendem que estas últimas formas de religião serão 

marginais e não centrais nas culturas ocidentais contemporâneas, segundo o princípio 

durkheimiano onde os indivíduos se envolvem com formas do sagrado que sejam 

coerentes com os seus próprios valores e crenças (Tamney, 2002 apud Heelas e 

Woodhead, 2005). Propõem, deste modo, o que denominam Tese da Subjetivização5, 

compreendendo que na sociedade atual terão mais sucesso atividades que respondam a 

uma lógica de subjective-life, valorizando a auto-narrativa, a harmonia, o bem-estar 

individual e a serenidade, por exemplo. Ao procurarem compreender qual tipo de 

congregação revelaria maior capacidade para atrair os atores sociais que valorizam 

principalmente a subjective-life, desenvolvem uma tipologia que prevê quatro tipos 

distintos de congregações: congregations of difference, congregations of humanity, 

congregations of experiential difference e congregations of experimental humanity. 

Alertamos que, à semelhança de outras tipologias, os ideais-tipo que irão ser descritos são 

descrições categorizadas da realidade e poderão não abranger as várias possibilidades de 

combinação existentes, podendo as comunidades abrigar caraterísticas de todos os ideais-

tipo.  

O primeiro ideal-tipo carateriza as igrejas tipicamente liberais e mainline da 

confissão católica e protestante que valorizam o louvor a Deus através do serviço aos 

outros, enfatizando a ética em vez do dogma e o amor em vez da lei, bem como uma 

maior valorização do presente em detrimento do futuro. Estas são igrejas que atribuem 

maior liberdade aos seus participantes no referente às crenças e prática religiosa, mas não 

sendo acirradamente rígidas na obrigação moral do serviço e amor ao outro. A repetição 

de liturgias, por vezes responsivas, a utilização de hinos e ações rituais constituem 

também caraterísticas destas congregações, conformando as subjetividades de cada 

indivíduo à vida comum e, em particular, à vida de Jesus Cristo.  

                                                             
5 Tradução pessoal 
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Por outro, o segundo ideal-tipo contempla, de forma geral, igrejas mais próximas 

ao ramo evangélico, caraterizando-se por enfatizar a decisão pessoal na conversão e na 

«vida nova» que o crente poderá ter ao aceitar Jesus como Salvador. Este tipo de 

congregação atribui, consequentemente, maior importância aos indivíduos em si, bem 

como aos seus sentimentos, desejos e esperanças. Estas veem na sua teologia uma 

distância quase insuperável entre a humanidade e Deus, entendendo que o crente deverá 

ser submisso à autoridade suprema de Deus, Cristo e do Evangelho e ainda às instruções 

da congregação, não enfatizando a obrigação moral de servir ao próximo, mas o 

imperativo do indivíduo doar a sua vida a Deus para que possa sentir-se bem consigo 

através da redenção que essa relação lhe possibilita. Ainda que este tipo de congregação 

dedique maior atenção à subjetividade de cada um, a vida do convertido é altamente 

normativizada, devendo seguir modelos de comportamento e moralidade validados pela 

congregação.  

O ideal-tipo seguinte é referente às congregações mais próximas do ramo 

evangélico carismático, não existindo praticamente liturgias nas suas reuniões pela maior 

valorização da emoção e da expressividade, colocando grande ênfase na ação do Espírito 

Santo sobre o crente. Deste modo, existe uma força normativa menor do exterior 

relativamente aos atores sociais e a subjective-life referida aceite nestas comunidades 

desde que em acordo com os padrões bíblicos. Não veem necessariamente Deus como 

exterior ao indivíduo na sua teologia, podendo ser encontrado na experiência individual 

de cada um através do Espírito Santo que habita em cada cristão. No entanto, também 

estas congregações mantêm a autoridade suprema da Bíblia, que deverá validar as suas 

experiências individuais.  

Por último, abordam as congregações que atribuem mais espaço à subjetividade 

dos atores sociais, incentivando frequentemente os crentes a construir o seu caminho 

espiritual de forma particular e sendo as pregações partilhadas experiências que 

resultaram para o pregador, com o qual cada um poderá discordar individualmente. Neste 

ideal-tipo, Deus é considerado a dimensão mais profunda da experiência de cada crente e 

não uma autoridade exterior. Ao mesmo tempo, são congregações que valorizam também 

os valores humanos (ex.: justiça, paz ou ecologia) e o serviço ao próximo, fomentando a 

subjective-life, ainda que não numa direção puramente arbitrária, por incentivarem uma 

espiritualidade direcionada para o humanismo. Dentro deste contexto, tal como os autores 

afirmam, se a modernidade poderá ter sido a fonte de efeitos da secularização, também 
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deu lugar para que surgissem vários movimentos de contra-secularização, parecendo as 

congregations of difference e congregations experiential difference enquadrar-se dentro 

desses movimentos de contra secularização ao configurarem-se como movimentos 

contraculturais. 

A partir das perspetivas teóricas apresentadas, concordamos que “a religião não 

tem que ser procurada além, mas sim dentro da modernidade” (Dix, 2010:8). Por 

exemplo, Casanova reconhece a religião como uma parte intrínseca da modernidade, 

podendo ser desta forma possível explicar como Portugal pode ser moderadamente um 

país ao mesmo tempo secularizado, religioso e maioritariamente católico, e tornando 

possível abandonar a ideia que religião e modernidade têm que ser inevitavelmente 

antagónicas (Dix, 2010). Como refere Hervieu-Léger, ao mesmo tempo que modernidade 

seculariza a religião, tirando o seu prestígio existente em épocas anteriores, também cria 

determinadas vias de acessos para que a religião recrie novas formas de religiosidade 

(Santos, 2016). Esta continua presente na modernidade através da emergência doutras 

formas de organização, sendo errado apontar a extinção do religioso, pela sua capacidade 

de se transformar, deslocar e reconfigurar (Santos, 2016). Isto, pois a globalização da 

sociedade, ainda que estruturalmente favoreça a privatização da religião e a secularização 

nos planos micro, meso e macro da sociedade, contribuiu também para a desprivatização 

da mesma e para uma influência reatualizada; tendo-se as sociedades ocidentais tornado 

mais secularizadas a partir do século XX, mas também cada vez mais diversas ao nível 

cultural, religioso e étnico (Vilaça, 2016). 

Através das considerações acima abordadas, acerca da complexidade do 

fenómeno religioso, os autores começam a compreender a necessidade de problematizar 

de forma mais detalhada e intensiva o pluralismo religioso existente nas sociedades 

modernas. Como é indicado por Neto & Oliveira (2014:222), a grande maioria da 

população mundial pratica algum tipo de religião, afirmando que 90% desta teria alguma 

identificação religiosa com base nos dados da Association of Religion Data Archives 

(ARDA) relativos a 2010. Também, como referido por Helena Vilaça (2016:197), “as 

constatações empíricas evidenciam que urbanidade, mobilidade e mesmo 

cosmopolitismo não se correlacionam exclusivamente com indicadores de secularização 

antes com a pluralidade de identidades, crenças e vivências religiosas (e não 

religiosas)”. Surge, neste contexto, a necessidade de compreendermos o fenómeno 

religioso à luz de conceções teóricas que não as do processo de secularização.  
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Exemplo disso é a Teoria da Escolha Racional que aplica a lógica de mercado ao 

campo religioso, ainda que desenhada para a realidade religiosa norte-americana, pois 

começou a ser necessário inserir o conceito de mercado pelas múltiplas formas de oferta 

religiosa acabarem assumindo uma dinâmica concorrencial na disputa para a adesão dos 

fiéis (Andrade, 2009). O mercado religioso pode ser concebido como “um conjunto 

formado por ofertantes e demandantes de bens e serviços religiosos” (Neto & Oliveira, 

2014:222) – em que os primeiros são as firmas ou organizações religiosas e os segundos 

os fiéis ou seguidores religiosos – onde o grau de concorrência pode variar de modo 

abrangente (Neto & Oliveira, 2014).  

Finke e Stark concebem o estabelecimento do mercado religioso a partir de uma 

intensificação da competição nestas organizações provocada pela extinção do monopólio 

religioso que obriga as organizações a serem imaginativas e eficientes na procura de 

«clientes» em potencial (Andrade, 2009). Dentro da sua conceção, “quanto maior for, de 

um lado, o grau de regulação governamental nesse mercado, por outro, menores serão 

o grau de competição das organizações religiosas, o pluralismo religioso e 

consequentemente, o nível de participação religiosa (…), de modo semelhante a outros 

mercados, a intervenção estatal provocaria, no mercado religioso, desperdício na 

alocação de recursos escassos, ineficiência na produção e restrição na diversidade de 

bens e serviços religiosos ofertados aos consumidores pelas organizações religiosas” 

(Neto & Oliveira, 2014:222). Defendem, então, que o estado natural deste tipo de 

mercado seria o mercado desregulado. Isto, pois a principal constatação na teoria do 

mercado religioso consiste numa correlação positiva entre pluralismo e frequência 

religiosa, considerando que é a liberdade de escolha dos consumidores6 que, em última 

análise, determina a estrutura do mercado religioso, bem como o nível de eficiência da 

produção e consequentemente o seu nível de qualidade e de conteúdo que é desenvolvido 

pelos bens e serviços religiosos. Assim, as organizações religiosas são tratadas como 

firmas de mercado que procuram maximizar a sua utilidade a partir da oferta de bens e 

serviços religiosos, atingindo a mesma quando mantêm ou ampliam a sua participação no 

mercado (Neto & Oliveira, 2014; Frigerio, 2008).  

                                                             
6  Deste modo, onde o nível de regulação por parte do Estado for menor, maior será o grau de pluralismo 
religioso existente e, por consequência o nível de consumo e de bens e serviços religiosos pelo aumento da 
diversidade (Neto & Oliveira, 2014). 



 28 

Esta conceção, como referido por Repstad (1996), encontra-se assente em dois 

princípios, de um lado defende que a competição cria vitalidade e, por outro, que uma 

demanda variada leva a um maior nível total do consumo. Como tal, em detrimento de 

uma compreensão do pluralismo como um possível caminho para o declínio da religião, 

o presente paradigma compreende o pluralismo religioso como um fomento do consumo 

religioso. Quando colocadas num mercado religioso, as várias religiões, denominações 

ou os diferentes movimentos religiosos, encontram-se em competição do lado da oferta e 

o ator social, que se encontra perante a multiplicidade de ofertas religiosas, irá «optar» 

pela que lhe oferece maior número de benefícios. Contudo, ainda que esta possa ser 

aplicada a alguns contextos religiosos, está-lhe inerente um conjunto de críticas e a sua 

aplicabilidade ao caso europeu é contestada desde cedo. Esta é uma perspetiva teórica 

desenvolvida por autores americanos e, como tal, a sua aplicabilidade é maior em 

contextos espaciais que realmente detenham um mercado religioso incontestável. Por 

outro, as preferências dos indivíduos não estão sempre claramente definidas ou são 

imutáveis, variando com o tempo e tendendo a ser cada vez mais ambivalentes, sendo 

ainda relevante deter em consideração os constrangimentos contextuais e culturais (ex.: 

crenças) que influenciam as decisões dos atores sociais (Furseth & Repstad, 2006). Estes 

podem não estar necessariamente e de forma constante em busca do máximo benefício, 

mas resignando-se a alternativas apenas satisfatórias (Furseth & Repstad, 2006).   

No entanto, mais recentemente a crítica que está circunscrita ao caso europeu tem 

sido alargada no sentido de questionar tanto a aplicabilidade da Teoria da Escolha 

Racional à sociedade atual – de consumo, globalizada e com profunda influência do 

neoliberalismo – como apontando debilidades concetuais ao próprio corpo teórico desta 

corrente. Numa sociedade onde a lógica de mercado tem detido um peso inquestionável 

no seu funcionamento e economia, o mercado ou o tipo de mercado sofreu 

transformações. Auxiliando-nos em autores como Martikainen & Gauthier (2013a, 

2013b), a sociedade contemporânea transformou-se numa sociedade de consumidores, 

em que as teorias económicas clássicas já não detêm um poder explicativo efetivo.  

Neste contexto, Francesca Montemaggi (2013) irá centrar a sua crítica na questão 

da escolha, acreditando que dentro desta perspetiva teórica a escolha é reduzida a uma 

opção «racional de interesse pessoal», realizada segundo uma ética utilitarista e 

instrumental. E, como tal, acaba por interpretar de forma errada a intenção dos atores 

religiosos. Segundo a autora, assume-se, erradamente, que a lógica do interesse pessoal 
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pode aplicar-se a todos os indivíduos, ignorando as motivações subjetivas de cada um e 

os diferentes quadros de valores de cada indivíduo. Para esta autora, essa racionalidade 

não coincide com a racionalidade no sentido weberiano, em que é contemplada a 

possibilidade de orientações não instrumentais no processo de escolha como a «ação 

orientada por valores», «ação emocional» ou «ação tradicional». Por outro, a escolha não 

é uma ação mecânica, que se encontra unicamente orientada para os fins, desconsiderando 

outras preocupações que o ator social possa deter, como a influência do grupo e das 

circunstâncias. Neste sentido, aponta que existem outras lógicas que podem mediar a ação 

dos indivíduos, nomeadamente a fé é um elemento que influencia o processo de escolha 

no mercado religioso.  

Por último, também os teóricos da Tese da Marketização compreendem que as 

recentes transformações de ordem política e económica a nível global, com especial 

influência a partir da década de 1980, detêm implicações profundas tanto ao nível das 

obrigações religiosas como das crenças, práticas e expressão  religiosa a nível mundial 

(Martikainen & Gauthier, 2013a; 2013b). Assiste-se, deste modo e segundo os autores, a 

um conjunto de tendências dentro do campo religioso, como o declínio acentuado das 

igrejas com ligações aos Estados e crescente presença e visibilidade de religiões não-

cristãs por força dos movimentos migratórios do pós-guerra. Em consequência deste 

acontecimentos, defendem uma análise do campo religioso atual que detenha em 

consideração aspetos como as novas relações entre religião e Estado num ambiente 

global, o surgimento de novas modalidades religiosas e o impacto dos media eletrónicos 

na religião, entre outros, e que a questão religiosa deverá ser pensada na sua relação com 

a esfera económica.  

Nesta relação, Pettersson (2013) refere a transformação da sociedade europeia 

numa sociedade dominada pela lógica de serviços que também afeta o panorama 

religioso. Salienta, desta forma, a atenção nas necessidades específicas e perceções dos 

indivíduos, obrigando as organizações religiosas a atuar num paradigma de mercado e, 

particularmente, em função das necessidades dos seus membros ou dos que pretendem 

atrair. O produtor e consumidor não estão mais em posições diretamente opostas no 

mercado e cooperam para a criação de valor. E, como tal, esta lógica de atuação encontra-

se em consonância com a ênfase nas dimensões relacionais e emocionais de criação, 

oferta e satisfação da procura dos consumidores. No entanto, importa ressalvar que estas 

perspetivas teóricas são ainda muito recentes. Consideramos importante referir esta 
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abordagem por considerar a atual importância da sociedade de consumo e o facto dos 

indivíduos serem atualmente, em primeira instância, consumidores e construírem a sua 

identidade em torno disso. 
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Capítulo 2 – Dos protestantes e evangélicos «tradicionais» às 

novas igrejas urbanas 
Como explicitado anteriormente, os primeiros dois capítulos desta dissertação 

pretendem retratar os pontos que consideramos relevantes no entendimento do fenómeno 

religioso abordado ao longo da mesma. Nestes, procedemos a alguns esclarecimentos 

históricos e contextuais pertinentes dentro da sociologia da religião e para o processo aqui 

estudado, no intuito que o leitor compreenda da melhor forma possível o fenómeno aqui 

apresentado a partir destas pistas teóricas.  

No capítulo anterior procuramos apresentar e discutir aqueles aspetos que 

consideramos pontos-chave na análise do fenómeno religioso. Realizamos um percurso 

teórico desde uma realidade monopolizada religiosamente e onde a religião detinha 

elevado grau de importância para os atores sociais até à atualidade, das sociedades 

modernas e pluralizadas ao nível religioso, onde o processo de secularização ainda detém 

um destaque considerável dentro desta área científica. No presente capítulo procuramos 

contextualizar o percurso histórico do protestantismo no território português, realizando 

quando considerarmos necessário, uma pequena comparação com a situação religiosa 

europeia e apresentar algumas pistas teóricas acerca do fenómeno em estudo.  

Abordando um pouco sobre a pertinência do movimento protestante/evangélico 

dentro do nosso país, é importante referir que o nosso país foi um dos mais antigos e 

sólidos monopólios católicos do continente europeu, onde devido à sua localização 

geográfica os ideais da Reforma Protestante acabam por não deter qualquer efeito nos 

país, atrasando a diversidade religiosa e consequentemente a luta pela liberdade religiosa 

no nosso país (Vilaça, 2016). Em detrimento desse processo, como referido anteriormente 

nesta dissertação, Portugal demarca-se enquanto um território de caráter católico romano 

onde, segundo o estudo acerca das Identidades Religiosas dos Portugueses (IRP), as 

várias minorias religiosas existentes perfazem somente 5,7% da população portuguesa 

(Vilaça, 2016:204). No entanto, ainda que as minorias religiosas representem apenas uma 

parte residual da sociedade portuguesa, é inegável a importância do movimento 

protestante/evangélico quando comparado com outros ramos do cristianismo. Este é 

também o grupo minoritário com um passado mais longínquo na sociedade portuguesa e 

consequentemente com uma organização mais consolidada e maior acesso a um conjunto 

de informações acessíveis, ainda que com bastantes limitações (Vilaça, 2016). Contudo, 
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são as Testemunhas de Jeová o grupo mais numeroso a seguir aos católicos romanos 

quando considerados isoladamente (Vilaça, 2013).  

Em consequência dos fatores supracitados, constituem o grupo que assume uma 

postura mais competitiva dentro do mercado religioso e contribuem para o aumento da 

diversidade e pluralidade do mercado religioso português (Vilaça, 2016). E, como 

referido, observamos uma maior tendência para novas procuras religiosas, ainda que num 

universo muito reduzido em termos absolutos, tornando-se cada vez mais evidente um 

processo de recomposição das crenças e pertenças com implicações na configuração do 

campo religioso. Também, comparativamente ao cenário europeu, nomeadamente de 

outros países latinos e do sul do continente, Portugal continua a ser um importante ponto 

do catolicismo, sendo mesmo menos erodido pelo processo de secularização (Vilaça, 

2016).  

 
2.1. Protestantes e evangélicos «tradicionais» 

O cristianismo é uma religião que detém as suas bases no judaísmo, herdando e 

permanecendo em um quadro teológico monoteísta. Encontra-se como elemento 

fundamental desta nova teologia a resolução de uma contradição profundamente 

enraizada no judaísmo acerca da questão da salvação e da aliança firmada entre o Deus 

único e universal com o Povo Escolhido, pois ao adquirir forma humana através de Jesus 

Cristo concede a todos os homens a possibilidade de libertação do pecado e consequente 

reconciliação com o seu Criador (Vilaça, 2018).  

A partir da cisão com a Igreja Católica com a Reforma Protestante, Martinho 

Lutero vê a justificação dos pecados como fruto da Graça de Deus, algo que é alcançado 

através da fé e que não se encontra dependente das boas ações humanas como defendido 

pelo cristianismo de cariz católico romano, sendo essa uma justificação imediata e 

absoluta e que tem como única ação um arrependimento genuíno dos pecados (Vilaça, 

2018). Estes princípios evidenciam a vantagem do protestantismo de ser, por excelência, 

uma religião de conversão individual em que o indivíduo se encontra isolado perante 

Deus (Santos, 2017). Na conceção cristã deste reformador (sendo este uma das figuras 

mais centrais desta reforma), o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é único e suficiente para 

a expiação dos pecados e “Deus estabelece uma relação direta e pessoal com cada 

indivíduo e neste quadro deixa de fazer qualquer sentido o papel mediador da Igreja 
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para a absolvição dos pecados” (Vilaça, 2018:65). Esta última é apenas uma “se 

perverteu e afastou da verdade do evangelho desde que o Imperador romano a declarou 

com religião oficial” (Vilaça, 2018:65). Deste modo, acaba não reconhecendo a reflexão 

teológica sobre dados de revelação divina que não estejam descritos na Bíblia. Também 

o seu modo de conceber a Igreja é totalmente fraturante com a construção teológica 

dominante ao longo do milénio, concebendo a mesma como uma comunidade invisível 

dos fiéis, desprezando a hierarquia visível da Igreja e também a sua estrutura jurídica, não 

separando os sacerdotes ordenados dos fiéis leigos e defendendo o sacerdócio universal 

de todos os crentes (Vilaça, 2018).  

Importa também referir que existe comummente alguma associação entre 

protestantes e evangélicos e que, consequentemente, estes são percebidos diversas vezes 

como iguais. Mas, “[s]e os grandes reformadores protestantes vieram dizer que o 

indivíduo está sozinho perante Deus, sem qualquer mediação (da igrejas dos padres, dos 

santos ou da Virgem Maria), os evangélicos – todos eles herdeiros da reforma e parte 

constituinte da família protestante – afirmam que é possível ter uma relação íntima com 

Deus, abrindo espaço à expressão religiosa das emoções” (Vilaça, 2018:69). Torna-se 

necessário, como tal, discutir as singularidades existentes entre protestantes e 

evangélicos. Esta distinção encontra-se abordada no capítulo cinco desta dissertação, a 

partir de uma tipologia baseada em James K. Wellman (2008).  Esta refere as diferentes 

características existentes entre protestantes e evangélicos no que concerne a sua 

identidade e princípios morais, bem como as distinções que abrigam o ritual religioso e 

as suas dinâmicas (anexo 7).  

Ao abordarmos o percurso histórico das minorias religiosas no nosso país, 

compreendemos que as mesmas surgem no nosso território num contexto cultural, 

religioso e ideológico rígido em meados do século XIX, propagando-se no século XX, 

com a emergência do cristianismo evangélico através de residentes estrangeiros e 

imigrantes (Vilaça, 2006; 2016). Mas, o processo de implementação e de consolidação 

inicial deste grupo no país não pode ser também dissociado das relações existentes entre 

o poder estatal e a Igreja Católica. Por exemplo, ainda que a Constituição Liberal de 1826 

salvaguardasse a não perseguição dos cidadãos portugueses por motivos religiosos, esta 

também contemplava o catolicismo como a «Religião do Reino» e, como tal, ser 

português significava também ser católico romano (Vilaça, 2016). É neste sentido que a 

ausência de uma tradição pluralista no campo religioso e a fraca representatividade 
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numérica e impacto público e social acabam limitando a visibilidade do protestantismo e 

dificultando particularmente a sua expansão (Santos, 2000; Vilaça, 2006).  

Contudo, ainda que discretamente, essa comunidade estrangeira foi captando 

algumas classes presentes no território português, principalmente a classe operária, muito 

por consequência dos avivamentos evangélicos dos séculos XVIII e XIX, onde os 

estrangeiros protestantes solicitaram e acolheram a vinda de missionários estrangeiros – 

maioritariamente norte-americanos, canadenses, nórdicos, ou provenientes da Grã-

Bretanha (Vilaça, 2016). Neste contexto, a história do movimento protestante/evangélico 

no território português é inseparável da implementação de estrangeiros pertencentes a 

uma burguesia industrial e respeitada pelas elites nacionais no território português, 

situando-se principalmente em meios urbanos – Lisboa e Porto – levando, a que o 

protestantismo tenha o seu início em um território urbano e de dinamismo económico 

considerável (Vilaça. 2016).  É impossível não referir o papel dos colportores e dos 

propagandistas itinerantes na conversão de um país que detinha uma evidente taxa de 

analfabetismo e no qual ler a Bíblia ainda constituía um grave pecado, levando consigo 

Bíblias ou exemplares do Antigo Testamento para venderem pelas aldeias e aproveitarem 

para apresentar a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo (Peixoto, 1999).  

Apesar da maior presença de estrangeiros a partir do século XVII, a difusão dos 

ideais reformados é concretizada apenas dois séculos depois na sequência de três 

fenómenos: o triunfo do liberalismo e correlativa afirmação da liberdade da consciência 

individual, o aumento da população urbana e operária que se encontrava mais afastada 

das estruturas de controlo sociocultural da Igreja e foi alvo de um processo de 

alfabetização e proselitismo e, por último, o revivalismo protestante do século XIX que 

veio da origem a novos impulsos missionários (Vilaça, 2006). O protestantismo 

aproveita-se da maior tolerância existente em 1834 para dar início à sua implementação 

no território português, procurando o seu espaço próprio desde a segunda metade do 

século XIX e ao longo da Primeira República (Santos, 2000; Vilaça, 2006). Contudo, ao 

abordamos o protestantismo em Portugal é necessário considerar o período ditatorial 

vivido, onde a confissão católica romana detinha grande relevância e apoio por parte do 

regime político, contribuindo diversas vezes para a legitimação do mesmo, e desta forma 

a liberdade religiosa só é verificável a partir de 1974, favorecendo a partir desse momento 

a entrada de novos grupos religiosos ou a maior expressão daqueles já existentes (Vilaça, 

2006).  
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Abordando mais especificamente os acontecimentos acima referidos, com a 

emergência da Primeira República, que se assume como anticlerical e com vários setores 

antirreligiosos, as minorias religiosas presentes no país acabam por conhecer um quadro 

de liberdade que até a essa alteração política se considerava impensável (Vilaça, 2016). 

Dentro deste contexto, é necessário salientar a lei da Separação entre Estado e a Igreja 

Católica em 1911 e a consequente perda dos privilégios que anteriormente esta igreja 

auferia (Vilaça, 2016). Também, ainda que grande parte dos dirigentes protestantes tenha 

vivido com grande entusiasmo a implementação da República por esperar que a 

população portuguesa se viesse a converter ao cristianismo evangélico pela atmosfera de 

liberdade vivida nesse período, salientamos a grande dificuldade dos ideais positivistas 

penetrarem nas camadas mais populares pelo profundo enraizamento do catolicismo 

nessas mesmas camadas (Vilaça, 2016). Este cenário é, no entanto, transitório, pois a 

partir do Estado Novo o catolicismo torna a ser considerado como a religião da população 

portuguesa e, consequentemente, os protestantes e as outras minorias religiosas são 

estigmatizados e acabam mesmo por ser vigiados pela PIDE (polícia referente ao regime), 

ainda que Salazar não tenha propriamente abolido a lei da separação referida 

anteriormente (Vilaça, 2016).  

Mesmo com a chegada da democracia, o crescimento do movimento protestante 

no país foi acontecendo de forma lenta. Os portugueses encontravam-se nos primeiros 

anos mais voltados para o envolvimento político e a abertura do país ao exterior facilitou 

também a vinda de novos grupos religiosos para o território português, ainda que em 

consequência do trabalho das missões protestantes em África e posterior descolonização 

e volta dos portugueses presentes nas ex-colónias muitos serem protestantes (Vilaça, 

2016). É a partir da década de oitenta que se percebe um crescimento acentuado das 

minorias religiosas no território português, acabando por acentuar-se mais 

consideravelmente nas duas décadas seguintes, década de noventa e primeira década do 

milénio, ainda que seja relevante referir que “o fenómeno não se espalhou pelo território 

nacional de modo indiscriminado, sendo possível identificar áreas mais permeáveis à 

mudança religiosa e outras onde o catolicismo funcionou como bastião quase 

inabalável” (Vilaça, 2016:198). A explicação desse crescimento encontra-se relacionada 

com a alteração do padrão migratório em Portugal: o país passou de um país exportador 

de migrantes para um país recetor, onde para além dos imigrantes do leste europeu, sendo 

na sua maioria cristãos ortodoxos, chegam ao nosso país imigrantes oriundos do sul do 
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globo, nomeadamente do Brasil, África e Ásia (Vilaça, 2016).  Uma das principais causas 

deste crescimento poderá estar relacionada com o binômio religião/etnicidade, que é 

menos visível dentro do movimento evangélico pelo seu caráter conversionista quando 

comparado ao cristianismo ortodoxo, por exemplo (Vilaça, 2016) – sendo necessário ter 

em consideração o contexto da emergência deste último ramo, que é também a primeira 

cisão dentro do cristianismo.  

Num plano de consolidação organizacional podemos referir a legalização da 

Aliança Evangélica Portuguesa (AEP) na década de 1990, congregando à data, todas as 

confissões protestantes e, no pós-guerra, a realização dos primeiros sínodos das Igrejas 

Metodistas e Presbiterianas e a abertura do Seminário Evangélico de Teologia dirigido 

pelas três igrejas sinodais – Lusitana, Metodista e Presbiteriana (Vilaça, 2006). O 

isolamento das minorias face ao exterior, relacionado, a um universo reduzido acaba 

contribuindo para a existência interna duma grande aproximação entre os membros das 

várias confissões. Se o período ditatorial impediu a sua exteriorização, não permitindo a 

liberdade de iniciativas evangelísticas, acabou também por representar um período de 

consolidação organizacional que foi conduzido por uma liderança composta 

essencialmente por portugueses (Vilaça, 2006; 2016). Esta aproximação é concretizada 

tendo em consideração que algumas caraterísticas base do protestantismo, nomeadamente 

o foco na conversão pessoal, incentivo da leitura bíblica e meditação individual sobre as 

leituras realizadas, que conduzem a alguma relativização das diferenças denominacionais, 

fundamentando uma identidade dos atores sociais envolvidos no movimento enquanto 

protestantes/evangélicos7 em detrimento da sua confissão denominacional, ainda que 

exista um estabelecimento progressivo de fronteiras entre as várias confissões (Vilaça, 

2006).  

Por outro, a AEP afirmou, logo após a sua fundação em 1935, o seu 

distanciamento face ao que designava «modernismo ou liberalismo teológico», ainda que 

a fratura do campo evangélico tenha sido mais visível a partir da II Gerra Mundial em 

consequência da criação do Conselho Mundial de Igrejas, um organismo que reunia os 

protestantes históricos – anglicanos, reformados, luteranos – e as igrejas ortodoxas com 

o objetivo de promover o diálogo ecuménico – com a Igreja Católica, inclusive (Vilaça, 

                                                             
7 Como indica Vilaça (2016), a construção desta identidade era feita por oposição aos outros indivíduos, 
especialmente em relação à população católica, onde ser «crente» tinha como significado ser «crente 
evangélico» e, consequentemente, os outros eram os «descrentes».  
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2016). A partir desse momento deu-se a saída das Igrejas Sinodais, que se aproximaram 

progressivamente desse organismo ecuménico internacional recém criado, dando-se 

também a criação do organismo corresponde nacional, o Conselho Português de Igrejas 

Cristãs (COPIC) e o consequente afastamento em relação à AEP (Vilaça, 2016). Esta 

última acabou por compreender a situação como um desvio dessas igreja da ortodoxia 

cristã evangélica, tornando-se permeáveis à agenda do «modernismo» e passavam a 

privilegiar as relações ecuménicas com a Igreja Católica Romana (Vilaça, 2016). Esta 

separação entre protestantes e evangélicos marca ainda hoje o campo religioso do 

movimento protestante/evangélico em Portugal.  

Abordando de forma geral a distribuição das minorias religiosas e, 

consequentemente, do protestantismo no território português, é possível verificar-se que, 

ao contrário do que esperado, a região norte, que engloba a área metropolitana do Porto, 

não é a segunda maior área, a seguir a Lisboa, para todas as minorias religiosas (Vilaça, 

2016). A autora procura explicar esse acontecimento pela questão da região norte ser a 

mais região mais católica de Portugal Continental e, que mesmo contendo a área 

metropolitana portuense, detém uma extensa área rural onde o catolicismo encontra-se 

profundamente enraizado, mesmo nas cidades. Isto poderá provocar uma maior facilidade 

dos atores sociais se declararem como descrentes ou crentes sem uma ligação 

propriamente dita a uma instituição religiosa. Ainda assim, observando a distribuição dos 

locais de culto evangélico pelo mapa de Portugal, verifica-se que os grandes centros 

urbanos, nomeadamente Lisboa, Porto e Setúbal, são as áreas de maior implementação 

do protestantismo, o que acaba por refletir a constante histórico-geográfica segundo 

Helena Vilaça (2016). Refere também que o último recenseamento realizado no país 

acaba por revelar a região do Algarve como a região com maior presença de 

protestantes/evangélicos, pois mesmo não sendo uma área metropolitana, em 

consequência do turismo, migração e intensa mobilidade geográfica em geral apresenta 

elevados traços de urbanidade, revelando-se enquanto uma região com elevado 

dinamismo económico, ainda que sazonalmente, detendo em consideração que esta se 

carateriza como uma região principalmente turística.  

No entanto, consideramos relevante focar a informação ainda insuficiente acerca 

das minorias religiosas no território português, que é também abordada por José A. 

Afonso (2007:33): “a par da pouca informação sobre o percurso histórico, por vezes 

singularmente notável, daqueles grupos religiosos e da acção dos seus principais líderes 
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e obreiros, corre usualmente idêntico desconhecimento, ou confusão, sobre os conceitos, 

fundamentos e instituições dessas correntes, realidade que não surpreende, afinal, numa 

sociedade como a nossa, que só nas últimas décadas se habituou a conviver, em regime 

senão ecuménico, pelo menos de tolerância e respeito democráticos, com a pluralidade 

religiosa e, dentro do cristianismo nominal dominante, com a interconfessionalidade das 

diferentes tradições eclesiais”. 

 
2.2. Novas igrejas urbanas 

Ao entrarmos mais concretamente no fenómeno em estudo desta dissertação, 

surgem atualmente novas igrejas evangélicas que rompem com os resquícios de 

rotinização e ritualismo ainda persistentes do catolicismo romano e das igrejas 

evangélicas mais tradicionais, substituindo-os por novas formas de louvor e adoração. 

Estas adaptando-se de melhor maneira ao contexto de modernidade vivido, bem como ao 

modo de vida dos meios urbanos e dos atores sociais que nestes habitam. Se em números 

gerais as igrejas mais tradicionais têm vindo a assistir a uma diminuição no número de 

seguidores, estas igrejas têm assistido a um fenómeno totalmente inverso que se deve, 

pelo menos em parte, à sua capacidade de adaptação. Contudo, importa referir que, 

mesmo com o crescimento contínuo que o movimento protestante/evangélico tem vindo 

a apresentar, podendo o mesmo ser consequência deste fenómeno, o fenómeno aqui em 

estudo é ainda pouco relevante.  

Como referido por Helena Vilaça (2017), ainda que a cidade tenha sido sempre 

compreendida como o suporte territorial da secularização, atualmente dá-se conta de um 

processo contrário. A autora salienta o surgimento de novas igrejas que, sem estarem 

necessariamente assentes numa base étnica ou enquadradas numa denominação 

específica, procuram novas formas de missão e apresentam discursos e performances 

capazes de interagir com esta modernidade secularizada. Isto mesmo com as 

consequentes transformações económicas e sociais dos processos de urbanização e 

industrialização que despertam um individualismo intelectual e espiritual nos indivíduos 

e que acabam por beneficiar uma racionalização das necessidades religiosas, sendo a 

religião concebida como privatizada e individualizada (Vilaça, 2017). Ainda que as 

cidades sejam o espaço em que podemos encontram indivíduos sem religião, também em 

consequência de um quadro de globalização recente, podemos encontrar um crescimento 

acentuado da diversidade religiosa que é, pelo menos em parte, consequência do quadro 
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de mobilidade e migrações vivenciados que torna a cidade um lugar de transnacionalidade 

de atores sociais (Vilaça, 2017). Deste modo, a autora chama à atenção para o maior 

enfoque das ciências sociais no papel analítico da cidade no estudo da religião, sendo as 

religiões nas áreas urbanas cada vez mais vitais e moldadas por novos padrões de 

mobilidade e globalização que importa serem estudados.   

Um número verificável de igrejas protestantes históricas, ainda que continuem a 

atribuir grande importância à centralidade bíblica, acabaram por evoluir para uma 

valorização da tradição e, algumas, aderiram mesmo ao liberalismo teológico, acabando 

por se afastar do princípio de autoridade bíblica preconizado pelos fundadores da 

Reforma, rotinizando-se e burocratizando-se (no sentido weberiano), resultando numa 

acomodação e secularização interna (Vilaça, 2018). Consequentemente, acabam 

aprisionadas numa linguagem incompreensível e que funciona somente numa cultura 

isolada. No entanto, contrariando as ações das igrejas acima citadas, desde o início do 

milénio e com maior intensidade nas últimas décadas, assistimos a um processo de 

implementação de novas igrejas protestantes nas cidades que acabam procurando o seu 

lugar junto das populações jovens profundamente secularizadas (Vilaça, 2017). Estas são 

geralmente implementadas por gerações mais jovens, escolarizadas e com um elevado 

capital cultural, não estando, na sua maioria, encerrados numa designação 

denominacional8 (Vilaça, 2017). É nesta configuração de organizações religiosas que a 

Hillsong e a Surf Church se encontram inseridas. Isto, pois ainda que vistos como mais 

conservadores, em consequência de darem menos importância à tradição e de uma maior 

fragilidade institucional, os evangélicos relevam maior plasticidade no que toma à 

adaptação à modernidade vivida, com uma grande imaginação na expressão da mensagem 

do cristianismo e uma relação favorável com a comunicação social e também com as 

redes, detendo páginas eletrónicas e medias sociais bastante atrativas (Vilaça, 2018).  

Para Helena Vilaça (2017), estas igrejas conferem maior atenção à conversão e ao 

trabalho missionário, dando grande enfoque à Palavra e à salvação pela graça mediante o 

sacrifício de Jesus Cristo onde, consequentemente, defendem que o pecado deverá ser 

ultrapassado através de uma relação viva com Deus e na partilha da sua crença (Vilaça, 

2017). Neste sentido, detêm como prioridade a adoração a Deus e uma relação íntima 

com Este, tornando-se menos sectárias e encontrando-se numa rutura permanente com o 

                                                             
8 Vilaça (2016:212) salienta “que as igrejas não denominacionais já constituem cerca de 20% dos lugares 
de culto evangélico do país, fenómeno que continua em progressão”. 
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mundo secular, procurando modificar a cultura vigente através da tradução da sua 

teologia e tradição evangélica em práticas estéticas contemporâneas e relevando grande 

sensibilidade pela cultura popular (Wellmann, 2008 apud Vilaça, 2017; Vilaça, 2017). 

Estas caraterísticas serão analisadas de forma mais aprofundada no quinto capítulo desta 

dissertação. Também os meios de comunicação começam a alterar a sua visão sobre o 

protestantismo e as igrejas evangélicas, como é possível verificar ao longo da reportagem 

realizada por Joana G. Henriques (2017), deixando de deter uma visão uniformizada e 

estigmatizada sobre os mesmos, como era verificável anteriormente (Vilaça, 2017). 
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Capítulo 3 – Hillsong e Surf Church: duas igrejas, dois estudos 

de caso 
Procuramos com esta dissertação compreender o lugar atual da religião nos meios 

urbanos a partir do estudo de duas igrejas localizadas na cidade do Porto  (Hillsong e Surf 

Church), em consequência das transformações ocorridas no fenómeno religioso que 

tornam a sua compreensão complexa. Como vimos, ao mesmo tempo que verificamos um 

declínio acentuado das práticas religiosas, em termos de pertença e identificação religiosa 

no catolicismo e nas igrejas protestantes históricas, compreendemos também processos 

que evidenciam um papel ainda significativo da religião na construção da 

contemporaneidade portuguesa, mesmo ao lado de uma realidade que é muitas vezes 

compreendida como secularizada. Deste modo, procuramos centrar a nossa pesquisa na 

relevância do religioso nas sociedades urbanas contemporâneas, tendo como principal 

intenção compreender o surgimento destas igrejas, e suas semelhantes, bem como 

explicar o «sucesso» destas comunidades nestas sociedades.  

Consideramos pertinente realizar um estudo de caso em duas igrejas que se 

enquadram neste processo, de forma a abordar duas realidades distintas do mesmo. Ainda 

que ambas possam ser identificadas como casos de «sucesso», pela sua capacidade de 

atrair e converter os improváveis, no sentido em que são jovens, urbanos e secularizados, 

apresentam diferenças nas suas caraterísticas e públicos. Enquanto a Hillsong é uma 

igreja que pertence à família pentecostal, mundialmente conhecida pelos seus grupos de 

louvor e reuniões consideradas «espetáculos musicais» em grandes espaços, a Surf 

Church parece ter maior contacto com o contexto social evolvente (a praia e os surfistas), 

onde os seus vários participantes poderão ter contacto com esse desporto no tempo que 

antecede a sua reunião dominical.  

 

3.1. Objetivos 
Numa fase inicial da pesquisa estabelecemos um conjunto de quatro objetivos 

gerais9. Estes primeiros objetivos desdobraram-se, posteriormente, num conjunto de 

                                                             
9Os objetivos gerais correspondem ao produto final que o projeto de pesquisa procura atingir, indicando o 
que o investigador pretende alcançar de forma genérica com o desenvolvimento da pesquisa e, deste modo, 
podem abranger um conjunto vasto de objetivos específicos (Batista & Sousa, 2014; Lundin, 2016). 
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objetivos específicos10. Isto, pois é com o auxílio destes que procuramos responder à 

interrogação inicial da presente dissertação: «Como se explica o sucesso das novas igrejas 

cristãs evangélicas em contextos urbanos, ocidentais e secularizados?». Os primeiros 

dois objetivos encontram-se relacionados com a procura do religioso nas atuais 

sociedades urbanas, enquanto os dois últimos relacionam-se com a caraterização destas 

igrejas e dos seus públicos.  

O nosso primeiro objetivo consistiu em problematizar a prevalência da procura 

do religioso ou o surgimento de um processo de contra tendência. Neste sentido, 

procuramos compreender se existe realmente um processo de pós-secularização, 

problematizar sobre o processo de recomposição do cristianismo evangélico e analisar o 

modo como estas igrejas compreendem e utilizam a ortodoxia cristã11. Como segundo 

objetivo, tivemos como intenção problematizar a prevalência da procura do religioso ou 

uma reaproximação ao mesmo no plano individual, ainda que valorizando formas mais 

subjetivas de vivência da espiritualidade. A partir deste, buscamos compreender os 

fatores que contribuíram para essa aproximação ou reaproximação, ou para uma mudança 

de igreja e analisar o modo como os participantes das comunidades religiosas 

compreendem a ortodoxia cristã.  

Foi também nossa intenção caraterizar e contrapor as duas comunidades 

religiosas que se caraterizam enquanto objeto de estudo. Neste, procuramos analisar a 

relação de grande proximidade e conforto existente entre estas duas igrejas e a cultura 

urbana contemporânea. Foi ainda problematizada a existência de uma abordagem 

reformadora competitiva relativamente às comunidades cristãs mais tradicionais, 

compreendendo como estas se encontram inseridas no espaço urbano e a sua relação com 

a população envolvente. Compreendemos também como relevante analisar e 

compreender a sua adaptação à modernidade vivida nas cidades e a sua reflexibilidade 

em contextos de modernidade, abordando por exemplo as novas performances estéticas e 

litúrgicas e a adaptação às novas formas de comunicação e linguagem (ex.: novas 

                                                             
10 Os objetivos específicos procuram permitir o acesso gradual e progressivo aos resultados finais, devendo 
demonstrar o objetivo geral e o que se procura atingir especificamente (Batista & Sousa, 2014; Lundin, 
2016).  
11 Esta preocupação deve-se ao facto que ambas as igrejas – como será visto no quinto capítulo – serem 
consideradas igrejas bíblicas e que consequentemente são concebidas e compreendidas como mais 
conservadoras do ponto de vista teológico e moral, esperando-se de certo modo um cumprimento rigoroso 
das decisões, preceitos e ideais cristãos presente na Bíblia. 
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tecnologias/TIC). Para a sua caracterização, existiu também a necessidade de estudar 

estas igrejas nas diversas vertentes, nomeadamente ao nível estrutural e organizacional, 

abordagem dos conteúdos doutrinários e atividades dinamizadas. Procuramos ainda 

enquadrá-las nas tipificações concebidas pelos diferentes autores referentes à cultura das 

organizações religiosas. Após a caraterização destas, era também importante caraterizar 

e comparar os perfis de públicos que frequentam e visitam as duas igrejas em estudo, 

sendo esse o nosso quarto e último objetivo. Como tal, tínhamos como intenção 

caraterizar e comparar o perfil dos participantes que frequentam as comunidades, ao nível 

de um perfil sociodemográfico  e do seu compromisso com a vida da igreja. Procuramos 

também verificar a existência de perfis-tipo no que concerne um conjunto de caraterísticas 

sociodemográficas dos públicos que visitam as duas igrejas.  

 

3.2. Estratégias técnico-metodológicas  
Mediante o caráter do objeto de estudo e os objetivos a que nos propusemos, ainda 

que esta temática não esteja muito abordada pelos autores da área, optamos por numa fase 

inicial realizar uma abordagem maioritariamente dedutiva. Partimos inicialmente de um 

corpo de conhecimento que, de certa forma, suporta a relação de determinados conceitos, 

encontrados no estado de arte desta dissertação (capítulos 1 e 2) e, consequentemente, das 

suas dimensões e possíveis análises que servem como suporte para a compreensão do 

fenómeno estudado (Baptista & Sousa, 2014). Através de um conjunto de conceções 

teóricas que se adequam ao efeito, acerca do processo de secularização e de outros que se 

evidenciam como processo de contra tendência, procuramos formular algumas 

considerações acerca da temática analisada.  

No entanto, como este fenómeno ainda se encontra pouco estudado, consideramos 

pertinente realizar também uma abordagem mais aproximada do processo indutivo, 

abordagem recomendada em pesquisas onde ainda não existe um corpo de conhecimento 

estabelecido que permita a análise do fenómeno à sua luz (Baptista & Sousa, 2014). Este 

processo parte de premissas particulares, de dados empíricos e observações acumuladas 

referentes, por exemplo, às igrejas estudadas, para formular considerações que possam 

ser aplicadas a casos semelhantes (Baptista & Sousa, 2014). Importa considerar que nas 

ciências sociais, ao contrário do que se sucede nos estudos referentes às ciências exatas, 

os fenómenos estudados são complexos, dificultando a separação de causas e motivações 
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isoladas e exclusivas, bem como o controlo das informações e resultados obtidos 

(Martins, 2004). Neste contexto, uma das principais críticas à metodologia qualitativa 

refere a possibilidade de generalização das informações e resultados obtidos através das 

técnicas pertencentes à abordagem, pois trabalha constantemente com unidades sociais, 

privilegiando o estudo de caso (Martins, 2004). O mesmo não se revela problemático para 

o estudo, pois procuramos o estudo aprofundado e a extensão dos casos abordados, bem 

como elaboração de uma explicação válida para estes, reconhecendo a parcialidade das 

observações recolhidas que são validadas pelo seu encontro com a problemática teórica 

ao longo do processo de pesquisa (Martins, 2004).  

Procuramos, deste modo, selecionar a metodologia e as técnicas que melhor se 

adaptam a este processo de pesquisa (ilustração 1), salientando que, pelo caráter do 

fenómeno religioso, nesta área da sociologia existe maior necessidade de discutir de 

forma aprofundada as questões relativas aos pressupostos, métodos e acerca dos limites 

da sua interpretação (Wach, 1986 apud Cipriani, 2007). Mediante o caráter do objeto em 

estudo, utilizamos maioritariamente uma metodologia qualitativa, existindo 

posteriormente a aplicação de um inquérito por questionário, técnica de cariz quantitativo. 

O cruzamento destes dois métodos permite um processo de investigação mais consistente 

e sólido (Cook & Reichardt, 1986 apud Baptista & Sousa, 2014). Verificarmos a 

necessidade de complementar o presente estudo de caso com uma análise quantitativa, 

conciliando as técnicas de recolha de informação de cariz qualitativo com esta, pelo facto 

de nos permitir o acesso a um maior número de informação referente aos participantes e 

visitantes das localizações estudadas (Creswell, 2007), como será visto adiante. 

Ilustração 1. Síntese da metodologia de pesquisa 

 

“A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de 
microprocessos, através do estudo das ações individuais e grupais, realizando um exame 

     Metodologia qualitativa   Metodologia quantitativa 

  Cruzamento metodológico 

  Inquéritos por questionários 
aos participantes das reuniões 
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outras atividades 
  Entrevistas aos pastores 

responsáveis pela localização 
e líderes de jovens 
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intensivo dos dados, e é caraterizada pela heterodoxia no momento da análise.” 
(Martins, 2004:289). Esta apresenta-se como alternativa à pesquisa de caráter 
quantitativo, que poderá mostrar-se insuficiente no estudo da subjetividade inerente ao 
comportamento dos atores sociais e organizações, como quando abordamos crenças, 
valores ou atitudes (Baptista & Sousa, 2014; Lundin, 2016). Como tal, centra-se na 
compreensão dos comportamentos, atitudes e valores, não existindo uma preocupação tão 
acentuada com a dimensão da amostra e posterior generalização dos resultados, não se 
colocando problemas de validação e fiabilidade dos instrumentos utilizados na recolha 
dos dados (Baptista & Sousa, 2014). Apresenta-se, deste modo, como um tipo de pesquisa 
indutivo e descritivo, onde são desenvolvidos conceitos, ideias e entendimentos através 
dos padrões encontrados nos dados, em detrimento da comprovação de modelos, teorias 
e verificação de hipóteses, caraterizando-se por uma descrição profunda e rigorosa do 
fenómeno.  

O investigador detém um papel fundamental na recolha e qualidade dos dados 

neste tipo de pesquisa, devendo compreender os sujeitos que se encontram nas 

organizações, através de alguns quadros de referência e dos significados que são 

atribuídos aos acontecimentos, às palavras e aos objetivos, a partir de entrevistas 

detalhadas, observações minuciosas e análise documental (Baptista & Sousa, 2014; 

Lundin, 2016). Assim, procuramos ao longo do processo de pesquisa descrever de forma 

rigorosa e clara o objeto de estudo, tanto na sua estrutura, como no seu funcionamento, 

procedendo ao reconhecimento da realidade que ainda se encontra pouco estudada e 

contribuindo para o seu maior entendimento, com um estudo intensivo e detalhado das 

duas comunidades religiosas, que consideramos únicas, específicas e complexas (Baptista 

& Sousa, 2014; Creswell, 2007).  

Os estudos de caso, ao centrarem o seu objeto de estudo numa comunidade 

religiosa particular ou, por vezes, em mais do que uma, selecionam uma realidade social 

delimitada na qual o investigador realiza um estudo aprofundado, referindo-se a um 

modelo de investigação que incide a sua análise num número reduzido de casos. Segundo 

Creswell (2007), ainda que exista alguma discussão sobre a possibilidade de caraterizar 

o estudo de caso como uma metodologia, por alguns investigadores serem contra essa 

premissa, este carateriza-se como uma abordagem qualitativa onde é explorado um ou 

múltiplos sistemas delimitados de casos por um período de tempo limitado, através da 

recolha de dados em profundidade que envolve múltiplas fontes de informação, dando 

posteriormente origem à descrição exaustiva desses casos e de temas baseados nos 

mesmos ou relacionados com. A opção metodológica tomada permite uma produção de 

conhecimento que se encontra dependente do contexto. Existe grande e intensa 
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proximidade entre o investigador e aquele que é caraterizado como o objeto da pesquisa, 

sendo possível ao primeiro aproximar-se da realidade vivida pelo segundo e testar 

diretamente as perspetivas formuladas sobre este e o fenómeno estudado no desenrolar 

da investigação (Baptista & Sousa, 2014; Creswell, 2007). O tipo de metodologia 

utilizado revela-se muitíssimo vantajoso em pesquisas semelhantes por permitir uma 

compreensão aprofundada da realidade em estudo e ser particularmente útil quando 

utilizada como metodologia de investigação em casos atípicos, como é o caso das 

comunidades em estudo.  

Abordando as várias fases que caraterizaram o processo de pesquisa ocorrido, 

encontramo-nos numa etapa inicial no processo de análise documental, ainda que este 

não se encontre diretamente e particularmente relacionado com as duas comunidades. 

Este caraterizou-se pela leitura teórica e empírica que consideramos relacionar-se com a 

temática em análise, no intuito de conhecermos aprofundadamente a mesma. Este 

processo prévio mostrou-se vantajoso para o desenho dos instrumentos de recolha de 

informação criados para as três técnicas utilizadas: observação participante, inquérito por 

questionário e entrevista.  

A primeira técnica de recolha de dados utilizada foi, então, a observação 

participante12 nas duas igrejas. Considerarmos necessária a presença no local para 

compreender as perspetivas dos atores sociais que as frequentam e visitam, sendo só 

assim possível vivenciar situações semelhantes àquelas que os próprios vivenciam, o que 

não seria possível como investigador exterior (Baptista & Sousa, 2014), pois torna-se 

necessária a imersão no terreno. Realizamos inicialmente uma observação exploratória 

numa reunião dominical em cada uma das comunidades, para ser possível conhecer o seu 

contexto e a construção de uma grelha de análise para o efeito (anexo 1) que abordasse 

os pontos-chave de análise das suas realidades, tendo em consideração as atitudes e 

comportamentos dos atores sociais abordados, mas também as especificidades de cada 

reunião e atividade observada, bem como a mensagem/pregação partilhada na mesma, 

quando se justificava. Foram realizadas nove observações em cada igreja estudada, tanto 

das suas reuniões de domingo, como batismos, pequenos grupos familiares e outras 

                                                             
12 A observação participante permite-nos uma “abertura científica e cognoscitiva para com as várias 
formas de experiência religiosa, sem se limitar aquela à qual se pertence ou de aproximação mais direta” 
(Wach, 1986:11 apud Cipriani, 2007:11), sendo deste modo necessário deter uma atitude neutra e imparcial 
ao longo da realização das observações que deverá de resto ser mantida ao longo de todo o processo de 
pesquisa (Cipriani, 2007). 
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atividades que consideramos pertinentes para a pesquisa. É crucial referirmos que estas 

observações recorreram com bastante normalidade e que foi sempre visível o acolhimento 

das comunidades a um investigador externo ao seu ambiente, tendo-se mostrado bastante 

interessadas no presente estudo.  

Simultaneamente às observações realizadas, aplicamos os inquéritos por 

questionário aos participantes e visitantes das duas localizações para compreender os seus 

públicos ao inquiri-los, complementando as informações recolhidas nas observações e 

posteriores entrevistas. Estes foram aplicados ao longo das reuniões de domingo, mas de 

formas diferentes mediante a articulação com os pastores responsáveis pelas 

comunidades. Os inquéritos por questionário foram aplicados em duas reuniões na 

Hillsong pelo próprio investigador. Na Surf Church foram aplicados numa primeira fase 

pelo pastor da igreja, mediante solicitação do mesmo, e posteriormente, devido à reduzida 

quantidade de inquérito respondidos, pelo próprio investigador ao longo de duas reuniões. 

Procuramos a partir desta técnica compreender as atitudes, opiniões, preferências 

e representações dos atores sociais, realizando também uma caraterização 

sociodemográfica destes. Mediante o caráter específico das duas comunidades, foi 

construído um inquérito por questionário para cada igreja (anexos 2 e 3), sendo 

necessário, pela especificidade ao nível das nacionalidades presentes na Surf Church, a 

tradução do mesmo para a língua inglesa (anexo 4). Os mesmos encontram-se divididos 

em três partes, sendo a primeira parte universal para todos os inquiridos por se prender 

com a sua caraterização sociodemográfica. O grupo de questões seguinte destina-se 

unicamente aos participantes de cada uma das igrejas, abordando algumas caraterísticas 

das mesmas e algumas questões sobre a participação destes na vida da igreja e a sua 

trajetória noutras igrejas. A última parte é especialmente dedicada àqueles que visitam a 

igreja pela primeira vez, detendo questões sobre a sua primeira impressão da reunião 

dominical e sobre a sua frequência noutras igrejas. Ainda que os inquéritos aplicados 

resumam de certa forma a realidade das duas congregações em estudo, notamos ao longo 

da análise dos mesmos – realizada com o auxílio do software SPSS STATISTICS, como 

ferramenta de análise estatística – alguma falta de rigor ou de entusiasmo nas respostas, 

assinalando-se alguns erros frequentes ao longo destas, que seriam evitáveis com uma 

leitura mais cuidada deste. É, contudo, inegável a disponibilidade mostrada pelos 

inquiridos quando solicitados a respondê-lo.  
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Por outro, realizamos ainda um conjunto de quatro entrevistas a dois cargos 

presentes nas igrejas, nomeadamente ao pastor responsável de cada localização e aos 

líderes de jovens destas. Através das mesmas, procuramos conhecer as suas perspetivas 

e ideais sobre o cristianismo e «a forma de fazer igreja», tentando compreender, por 

exemplo, questões doutrinárias e denominacionais, e um pouco sobre sua formação 

teológica, no caso dos pastores. Mediante o que procurávamos atingir com a sua 

realização, optamos pelas entrevistas de cariz semiestruturado, usando um guião 

previamente elaborado (anexo 5) onde constam um conjunto de tópicos e questões que 

pretendíamos abordar no seu decorrer, o que nos permitiu alguma liberdade na sua 

condução (Baptista & Sousa, 2014).  

Esta técnica teve como objetivo possibilitar a recolha de informação que não se 

encontra presente de forma explícita em documentos, permitindo a recolha de 

testemunhos e interpretações dos atores entrevistados. Tendo em consideração que não 

conhecíamos, nem se encontra propriamente documentado o percurso histórico das 

igrejas estudadas, procuramos numa etapa inicial seguir  o modelo de narração de 

histórias de vida, tendo como principal objetivo a obtenção dessa informação (Lundin, 

2016). No entanto, pelo caráter intensivo e o tempo que este modelo demanda, optamos 

posteriormente por seguir uma inspiração no mesmo, não realizando uma recolha tão 

intensiva de informação, como o modelo original exige. A inspiração nesta técnica 

permitiu-nos compreender uma história de vida singular e particular que, por sua vez, 

resultou numa maior compreensão do coletivo e possibilitou-nos refletir sobre a 

complexidade da realidade em estudo (Lundin, 2016). Mesmo com a alteração referida, 

foi possível, através da realização das entrevistas, compreender de forma aprofundada o 

processo histórico do seu desenvolvimento e as caraterísticas determinantes das igrejas. 

É necessário referir a disponibilidade mostrada pelos entrevistados, tanto ao longo das 

entrevistas, como para futuros esclarecimentos. Posteriormente, após as suas transcrições, 

procedemos à análise individual e coletiva das mesmas a partir de uma grelha de análise 

(anexo 6) construída para o efeito.  
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Capítulo 4 – Pós-secularização: evidências e discursos de um 

processo de contra tendência  
Como discutido no capítulo um desta dissertação, parece cada vez mais sólida a 

ideia de que religião e modernidade são afinal compatíveis, mesmo em contextos de 

modernidade avançada. A religião poderá  prosperar com os estímulos da modernidade, 

não sendo correto abordar a realidade socio-religiosa contemporânea contemplado apenas 

os pressupostos da secularização, como indica Jorge Botelho Moniz (2017b). Assistindo-

se, de facto, ao fim dos monopólios das igrejas com maior tradição, abre-se a 

possibilidade para o reconhecimento doutras igrejas e confissões religiosas existentes nas 

sociedades.  

Neste contexto, passa a ser consagrado nas sociedades ocidentais contemporâneas 

o direito de escolha e de liberdade de todos os atores sociais poderem escolher a sua 

própria religião ou grupo religioso. O próprio Estado, se anteriormente privilegiava uma 

determinada confissão, passa agora a assumir-se como laico, assegurando total 

imparcialidade relativamente ao âmbito religioso, consequentemente. Ao mesmo tempo 

que a modernidade seculariza a religião, tirando o seu prestígio e o seu status como fonte 

de moralidade que detinha nas sociedades anteriores, cria determinadas vias de acesso 

para que esta recrie novas formas de religiosidade, tendo capacidade de se adaptar, 

transformar, deslocar e reconfigurar (Santos, 2016). Os próprios agentes do campo 

religioso acabam refletindo sobre essa capacidade de adaptação e reconfiguração da 

religião, como é o caso do Pastor Samuel: 

 “Esta é a beleza do cristianismo, por isso é que eu acredito no que eu acredito e entendo que Deus é o 
mesmo hoje e será para sempre, porque ele é atual. Agora, quando nós falamos de igreja, aí é diferente 
porque a igreja, ela sim, passa por momentos históricos e vamos pensar nos dois mil anos de história que 
temos da igreja moderna (...) Portanto, elas [(as igrejas)] passam por fatores históricos e, por isso, é que 
elas sim precisam de passar por adaptações, porque elas têm que ser relevantes ao momento em que elas 

vivem, não é? Mas isso nós estamos a falar de igreja, de pessoas, estruturas, liturgia…”  

No entanto, não é possível compreender a situação da realidade religiosa nas 

sociedades atuais sem abordar criticamente o conceito de racionalização. É com este 

processo, inerente à secularização nas sociedades modernas, que os comportamentos dos 

indivíduos se vão autonomizando progressivamente em relação às normas religiosas 

(Vilaça, 2018). Estas acabam por perder o controlo sobre os comportamentos dos atores 

sociais e a sua legitimidade no exercício de influência sobre as autoridades seculares, 
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passando a religião a ser vista como privada e individualizada (Vilaça, 2017, 2018). Como 

tal, os conteúdos de fé que eram anteriormente objetivados e transmitidos, são atualmente 

selecionados, avaliados e posteriormente transformado pelas consciências individuais 

segundo a sua autenticidade percebida e experimentada (Santos, 2017). A religião a ser 

compreendida como um dispositivo de crenças e práticas do que os indivíduos deverão 

«sentir» nas suas próprias vidas, em detrimento de um quadro geral de autoridade 

regulado (Santos, 2017). Esta passa a ser entendida na contemporaneidade como um 

problema de convicção individual e de fé, em detrimento de uma conceção passada, onde 

era percebida enquanto parte inevitável da vida dos vários atores sociais.  

Mas, se cada vez mais os comportamentos e atitudes dos atores e instituições 

sociais são condicionados por normas seculares em detrimento de uma moralidade 

religiosa passada, a presença do religioso na modernidade é incontestável. Por exemplo, 

Habermas designa esta fase de modernidade vivida como uma era pós-secular pela 

emergência e continuidade de comunidades religiosas em ambientes cada vez mais 

secularizados, por vezes em consequência de um quadro de mobilidade e migrações 

vivenciado que torna a cidade um lugar de transnacionalidade de indivíduos, que é 

possibilitado pelo processo de globalização existente na modernidade (Santos, 2016; 

Vilaça, 2017; 2018), ainda que esse não seja o único fator. 

Como referido por Heelas e Woodhead (2005), ao apresentarem uma abordagem 

crítica e alternativa às perspetivas teóricas da secularização, existe uma perda de 

importância das formas mais tradicionais de religião, que perdem terreno para as crenças 

de espiritualidade holística. Ou seja, estas formas mais tradicionais são desvalorizadas 

em detrimento de outras. Neste sentido, afirmar o facto que estas primeiras formas de 

religião se encontram em declínio nas sociedades urbanas contemporâneas, não é o 

mesmo que verificar-se efetivamente um declínio da espiritualidade nas nossas 

sociedades. Com a sua perspetiva teórica, também os autores demonstram que a religião 

continua a ter lugar nas sociedades modernas, ainda que não seja vivida de forma 

comunitária ou tão institucionalizada e tradicional, mas vivida pela experiência individual 

através da subjetividade dos atores sociais. Relacionando-se, de certa forma, com a 

proposta da abordagem apresentada por estes autores, o Pastor Samuel reflete acerca da 

necessidade dos atores sociais deterem sempre algum tipo de crença: 

“(...) hoje fala-se muito sobre espiritualidade, eu acho pelo menos, hoje não é uma coisa estranha para 
ninguém nós estarmos a falar sobre espiritualidade (...)  Porque as pessoas andam à procura do espiritual. 
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Porque o ser humano tem esta necessidade, assim eu creio, mas outra porque faz parte de nós, mesmo 

aquele que diz que não acredita em Deus, ele precisa de acreditar em alguma coisa, que seja ciência, ele 

precisa de acreditar porque faz parte do ser humano acreditar em algo (...)” 

No entanto, isto não significa que, pelo menos em parte, o processo de 

secularização não seja verificável na história das sociedades contemporâneas ocidentais, 

mas que as religiões são cada vez mais vitais e moldadas por novos padrões de mobilidade 

e globalização nos meios urbanos (Vilaça, 2017). Nas sociedades atuais, ainda que seja 

possível observar um declínio visível das práticas religiosas e da pertença e identidade 

nas formas de religião mais tradicionais, podemos observar outros processos que 

demonstram que esta continua a ter um papel significante na construção da 

contemporaneidade, mesmo ao lado de uma realidade que pode ser considerada como 

secularizada. Exemplo disso são as igrejas em estudo e outras semelhantes, tendo-se 

vindo a assistir nestas um aumento ao nível de participantes, inversamente às igrejas mais 

tradicionais. Este aumento deve-se, pelo menos em parte, à sua capacidade de adaptação. 

Neste momento as igrejas não denominacionais já constituem cerca de 20% dos lugares 

de culto evangélico, sendo um fenómeno que se encontra em progresso no nosso país 

(Vilaça, 2016:212).  

Ainda que dentro do cristianismo seja o movimento evangélico que exemplifica 

de forma mais concreta esse processo de contra secularização, deverá também ser tido 

em consideração um número de igrejas protestantes históricas, que apesar de ainda 

atribuírem grande relevância à centralidade bíblica, acabaram por evoluir para uma 

valorização da tradição e alguns aderiram ainda ao liberalismo teológico, o que as acabou 

por afastar do princípio de autoridade bíblica inerente aos princípios da Reforma (Vilaça, 

2018). Estas acabam por sofrer um processo de rotinização e burocratização, que resulta 

numa acomodação e secularização interna, aprisionando-se numa linguagem 

incompreensível e que funcionará somente numa cultura isolada (Vilaça, 2018). Tendo 

em consideração os fatores evidenciados, acreditamos que a secularização poderá vir mais 

do interior das igrejas que do seu exterior. Essa secularização interna das igrejas 

protestantes históricas é algo que é também refletido pelos próprios agentes do campo 

religioso. No decorrer da entrevista ao Pastor Samuel, foi evidenciado por este um 

fechamento destas igrejas para si, em consequência de não se adaptarem aos contextos 

existentes, como é possível verificar-se a partir do seguinte excerto:  
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 “Eu acho sim que a igreja deixou de ser relevante em muitos aspetos para a sociedade moderna, porque 

ela se fechou para si mesma e pensa somente nas necessidades internas e esquece-se das necessidades 
externas. (...) a própria igreja significa isso, no original a palavra igreja é «chamados para fora», ou seja, 
nunca fomos chamados para olharmos só para nós mesmo e trabalharmos só para nós mesmos. Temos que 
ser fiéis aos da casa, aos irmãos, a Bíblia nos instrui a isso, mas o nosso papel é ser luz e trabalhar para 
aqueles que estão fora. Por isso, se a igreja não tem essa preocupação ela deixa de ser relevante e aí eu 

digo que não é o cristianismo que não é relevante, é a igreja.” 

Em consequência da necessidade dessa adaptação por parte das igrejas, as igrejas 

estudadas procuram novas formas de missão e apresentam discursos e performances 

capazes de interagir com este contexto de modernidade, que é diversas vezes 

compreendido como secularizado. Como o presente capítulo procura dar conta da 

situação atual da religião nas sociedades contemporâneas de forma geral, no intuito de 

discutir a ainda pertinência da mesma no período de modernidade vivido e discutir 

criticamente algumas evidências empíricas sobre esse processo de contra tendência, não 

nos iremos centrar numa análise mais aprofundada sobre estas igrejas e as suas 

semelhantes. As suas origens, percursos e traços estruturais serão abordados com maior 

profundidade no capítulo seguinte, referente a essa mesma caraterização.   

Segundo Grace Davie (2002), a igreja das sociedades modernas carateriza-se 

maioritariamente como um serviço de utilidade pública. Isto é resultado do processo 

histórico específico no continente europeu, nomeadamente da relação existente entre 

Estado-Igreja apresentada no primeiro capítulo desta dissertação. Neste sentido, a 

dinâmica religiosa do cristianismo na Europa tem vindo a ser marcada pelo declínio da 

prática e da crença religiosa em intensidades distintas. Mas, assim como a autora, 

acreditamos fazer sentido referirmo-nos a uma população que acaba por não frequentar 

as igrejas em detrimento de uma população secular. Com as consequências que a 

modernidade produz na religião, fará mais sentido abordar a realidade religiosa a partir 

do conceito de consumo em relação com o conceito de obrigação. Se anteriormente a 

igreja era compreendida como algo herdado ou imposto, na modernidade encontra-se 

aproximada cada vez mais de uma escolha individual. Dentro deste contexto, Grace Davie 

(2002) acaba por salientar também a emergência de um mercado religioso. Contudo, 

compreende este mercado como consequência da imigração e mobilidade atual que os 

cidadãos detêm com o processo de globalização e que os expõe a uma maior diversidade 

religiosa crescente. Como tal, tendo em consideração que as sociedades contemporâneas 
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são palco de competição religiosa, iremos também realizar uma análise crítica da 

realidade religiosa na modernidade numa perspetiva de mercado.   

Em abordagens teóricas como a Teoria da Escolha Racional, as organizações 

religiosas são analisadas em comparação a firmas de mercado que procuram maximizar 

a sua utilidade a partir da oferta de bens e serviços religiosos (Neto & Oliveira, 2014; 

Frigerio, 2008). Os autores que defendem esta abordagem, compreendem que com a 

extinção dos monopólios religiosos e a intensificação da competição religiosa em 

consequência da primeira alteração, as organizações religiosas precisam de construir 

abordagens atrativas na sua procura por potenciais clientes. Assim, verificam uma 

correlação positiva entre o pluralismo religioso e a frequência nestas organizações, pela 

liberdade de escolha que o consumidor deverá passar a deter. Esta relação é, como tal,  

principalmente determinada pela estrutura do mercado religioso. O grau de pluralismo 

existente irá então ser maior quanto menor for o nível de regulação estatal deste mercado, 

aumentando consequentemente a diversidade de conceções religiosas (Neto & Oliveira, 

2014).  

É dentro deste contexto pluralista, que as organizações religiosas, com o intuito 

de sobreviver e crescer, são compelidas a concorrer dentro do mercado religioso e a 

disputá-lo. Então, além de reforçarem o seu proselitismo ao estimular o ativismo do clero 

e a militância dos leigos, procuram, como forma de atrair «clientela» e recrutar novos 

adeptos, conquistar novos segmentos de mercado, especializando-se na oferta de produtos 

e serviços adaptados aos interesses e preferências específicos de populações específicas 

(Mariano, 2003). Exemplo dessa necessidade de adaptação às caraterísticas específicas 

dos vários atores sociais por parte das comunidades religiosas é a diferença de públicos 

existente entre as localizações da Hillsong (Maia e Porto). Essa diferença é descrita pela 

Diana Vasco, líder de jovens dessa igreja: 

“(...) nós temos duas localizações, a Maia e o Porto, a Maia tem um ambiente mais familiar, porque tem a 
ver com as nossas instalações, a nossa comunidade, e as igrejas hoje, giram muito em torno desta questão, 

a logística da própria cidade, os ambientes que a gente proporciona (…)” 

Como tal, em consequência do pluralismo que estimula a competição e a 

diversidade de oferta de produtos e serviços religiosos, existe maior probabilidade que os 

interesses materiais e ideais da pluralidade de atores existentes nas sociedades ocidentais 

contemporâneas sejam contemplados e posteriormente atendidos. Isto em detrimento de 
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sociedades com maior nível de monopolização, onde a diversidade de produtos e serviços 

religiosos tendem a ser mais limitados por uma única religião e deter menor capacidade 

de diversificar a sua oferta de bens para atender satisfatoriamente a heterogeneidade dos 

interesses e preferências dos distintos atores sociais existentes numa sociedade complexa 

e pluralista (Mariano, 2003).   

É dentro deste contexto que o líder denominacional deverá saber lidar com as 

especificidades do mercado religioso, adequando o seu produto (mensagem, práticas e 

ritos religiosos) aos interesses materiais e ideais dos consumidores, publicitando-o entre 

o seu público-alvo de forma a atrair e recrutar o maior número possível de adeptos e para 

cativar novas «clientelas» (Mariano, 2003). De um lado, isto implica conhecer os 

interesses do seu público-alvo, e de outro atendê-los da forma mais eficiente possível e 

por todos os meios disponíveis. Acaba, deste modo, por emergir uma união daquilo que 

há de mais moderno e eficaz nas áreas de publicidade, marketing e comunicação com o 

plano religioso, como por exemplo o uso da internet, jornais e imagem/televisão 

(Mariano, 2003). Também os próprios meios de comunicação começaram a alterar a sua 

visão acerca do protestantismo e das igrejas evangélicas, deixando de lado uma visão 

uniformizada e estigmatizada sobre os mesmos (Vilaça, 2017). Essa valorização e 

importância da publicidade e marketing por parte das igrejas, bem como a necessidade de 

preocupação com a forma como a mensagem que a igreja procura passar, é abordada no 

decorrer Pastor Isaque, demonstrando que é algo em que a Hillsong procura investir:  

“(...) a parte de marketing, se pode soar estranho para uma igreja assim num sentido mais tradicional, 
usarmos expressões de marketing e de gestão, mas na realidade é isso que se faz. Hoje em dia, qualquer 

igreja, por muito tradicional que seja, e que coloque um evento, uma imagem ou um cartaz numa rede 
social, no Facebook, está a fazer marketing, é um exercício de publicidade. Pronto, nesse aspeto nós somos 
muito fortes, trabalhamos muito porque acreditamos que vivemos numa sociedade muito competitiva e eu 
acho que a igreja tem que se bater com as mesmas armas e tem que ter a sua voz e a sua expressão a ser 
ouvida pela sociedade, ou seja, há uma sociedade que olha para a igreja e se a igreja usa bem essas 

ferramentas que a sociedade tem as pessoas têm interesse nisso, nessa imagem fresca, nova, 
contemporânea da igreja (...) E depois nós culpabilizamos o Evangelho das pessoas não quererem, não, 
as pessoas querem o Evangelho, agora o Evangelho tem uma roupa, tem um formato, tem uma capa (...) A 
igreja tem a melhor mensagem do mundo, a igreja tem a melhor mensagem do mundo, mas o mundo não 

está a recusar a mensagem. O mundo está a recusar o comunicador, quem a comunica, a forma como o 
comunicador comunica essa mensagem que é a melhor do mundo destrói a mensagem, faz com que as 
pessoas não a queiram. Então, se soubermos comunicar essa mensagem de uma maneira que as pessoas 

se sintam atraídas, as pessoas vão receber a mensagem.” 
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Mas, importa também considerar que as preferências dos atores sociais poderão 

não estar claramente definidas e, de certo, estas não são imutáveis, podendo variar com o 

tempo e tendendo a ser cada vez mais ambivalentes. Como tal, é necessário ter em 

consideração constrangimentos contextuais e culturais que influenciam as suas decisões, 

como é o caso das crenças neste tipo de mercado, podendo o mesmo não se encontrar 

constantemente à procura do máximo benefício, resignando-se por vezes a alternativas 

apenas satisfatórias (Furseth & Repstad, 2006). Tendo em consideração a totalidade de 

fatores que determinam as escolhas dos atores sociais, consideramos que as teorias 

economicistas que analisam as organizações religiosas e procuram compreender as suas 

alterações na sociedade moderna com a emergência de um mercado religioso em 

consequência do pluralismo não poderão, isoladamente, compreender a realidade deste 

fenómeno nas realidades contemporâneas.  

 Mediante essa análise, é necessário atentarmos também para a crítica de 

Montemaggi (2013) sobre a perspetiva supracitada, pois acreditamos não ser possível 

reduzir a escolha dos indivíduos a uma opção meramente racional e de interesse pessoal. 

Quando analisamos a escolha dos atores sociais, devemos considerar vários fatores 

influenciadores. De contrário, corremos o risco de analisá-la segundo uma ética 

utilitarista e instrumental, acabando por interpretar erradamente a intenção dos atores 

religiosos. Seria errado assumirmos que a lógica de um interesse pessoal se poderá aplicar 

a todos os indivíduos, pois estaríamos a ignorar as motivações subjetivas particulares e 

os diferentes quadros de valores que cada um apresenta enquanto ator social. Não 

poderemos cingir a escolha a uma ação mecânica que se encontra unicamente orientada 

para os fins, devendo numa análise crítica acerca da emergência de um mercado religioso 

serem consideradas outras preocupações que os seus potenciais consumidores poderão 

deter. Deste modo, deverão ser considerados fatores como a influência de um grupo e/ou 

das circunstâncias do momento específico da escolha, bem como outras lógicas que 

poderão ser determinantes na mediação da ação dos indivíduos, devendo ser considerada 

a fé do indivíduo como elemento que influencia o processo de escolha dentro do mercado 

religioso pelo caráter específico do mesmo. 

Também, como nos propomos a analisar criticamente a situação da realidade 

religiosa nas sociedades ocidentais contemporâneas, consideramos necessário referir a 

perspetiva contrária de Peter Berger acerca das consequências do pluralismo religioso 

nestas. Este autor acredita que o pluralismo teria como consequência o enfraquecimento 
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das organizações religiosas, levando à diminuição da frequência dos seus participantes 

que se encontrariam confundidos pela multiplicidade de propostas na sua procura por uma 

alternativa que melhor atendesse as suas expectativas (Neto & Oliveira, 2014).  Assim, o 

“pluralismo religioso apresenta [um] efeito secularizador por multiplicar o número de 

estruturas de plausibilidade, relativizar o conteúdo dos discursos religiosos 

concorrentes, torná-los assunto privado, subjetivá-los e, em razão disso, gerar ceticismo 

e descrença” (Mariano, 2003:114).  

Apresentamos algumas restrições relativamente à análise de Peter Berger sobre 

esta realidade. É certo que dentro do contexto de mercado religioso, os consumidores 

detêm a capacidade de escolha sobre a religião ou denominação religiosa que irão seguir 

através das diversas opções existentes neste período de modernidade, bem como o nível 

de compromisso que procuram ter com a mesma. Essas mesmas escolhas poderão ser 

alteradas ao longo do tempo, funcionando essa capacidade de escolha como uma restrição 

para os produtores deste mercado, que resulta numa maior eficiência das opções 

religiosas existentes pela maior concorrência vivida (Neto & Oliveira, 2014). Deste 

modo, consideramos que, mesmo se os consumidores poderão ficar confusos mediante a 

gama diversificada de ofertas religiosas existente num mercado marcado por opções 

abundantes de bens e serviços religiosos, existe também uma maior possibilidade das 

várias demandas dos consumidores serem satisfeitas e, consequentemente, serem ativos 

religiosamente (Neto & Oliveira, 2014). Consideramos revelante abordar analiticamente 

a saída da líder de jovens para a localização da Hillsong no Porto de uma igreja com um 

maior padrão de tradicionalização. Ainda que a mesma fosse bastante ativa na igreja 

anterior e estivesse muito envolvida na vida desta, encontrou com a mudança algo mais 

próximo daquilo que ansiava. Isto tornou-se possível pela existência de uma maior 

pluralidade no campo religioso, que é consequência de um grau de competição mais 

elevado. A Diana refere que não se sentia completamente integrada na comunidade que 

estava a frequentar, acabando por identificar-se de melhor forma com as caraterísticas da 

Hillsong.   

Salientamos também as perspetivas teóricas da marketização. Estas defendem 

uma análise do campo religioso atual que considere aspetos como as novas relações 

existentes entra a religião e o poder estatal num ambiente global em consequência da 

modernidade, a emergência de novas ofertas religiosas e o impacto dos media eletrónicos 

e das novas tecnologias, entre outras transformações que afetam este campo. Nesta 
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abordagem crítica acerca da situação da religião na modernidade, a religião deverá ser 

compreendida em relação coma esfera económica. Para Pettersson (2013), a 

transformação da sociedade europeia numa sociedade dominada pela lógica de serviços 

produz consequência no panorama religioso. Desta forma, o autor salienta a atenção para 

as necessidades específicas e perceções dos indivíduos, obrigando as organizações 

religiosas a aturar num paradigma de mercado e, particularmente, em função das 

necessidades dos seus participantes ou daqueles que pretendem atrair. Dentro deste 

contexto, o produtor e consumidor não estão mais em posições diretamente opostas no 

mercado, mas cooperam para a criação de valor, estando esta lógica de atuação em 

consonância com a ênfase nas dimensões relacionais e emocionais de criação, oferta e 

satisfação da procura dos consumidores.  

Estas abordagens consideram que as organizações religiosas, ao estarem centradas 

em valores imateriais e inatingíveis – valores que são atualmente também focados pela 

sociedade dominada pela lógica de serviço –, propiciam para que os atores sociais 

também estejam mais disponíveis para os valores religiosos. Como tal, ainda que as 

perspetivas teóricas da marketização sejam uma abordagem recente, consideramos a sua 

análise relevante por compreenderem a atual importância da sociedade de consumo e o 

facto dos atores sociais serem atualmente, em primeira instância, consumidores e 

construírem a sua identidade em torno disso.  

Quadro 1. Principais motivos para os participantes deixarem de frequentar a igreja ou grupo religioso 
anterior 

 Percentagem (%) 

Igreja que frequentava encerrou 1,4 

Crise de fé ou descrença 1,4 

Problemas/conflitos com os participantes/lideranças 4,1 

Tipo de reunião muito antiquado 8,2 

Mensagem/pregação muito maçadora 2,7 

Não identificação com as doutrinas da igreja 10,9 

Maior identificação com a igreja atual 1,4 

Incompatibilidade de horários 2,7 

Tem filhos que frequentam 1,4 

Mudança de cidade/país 56,1 

Localização 1,4 

Envio de missionários 1,4 

Direção de Deus 1,4 

Motivos pessoais 1,4 

Outros motivos 4,1 
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Como neste capítulo procurarmos analisar criticamente a situação atual da religião 

nas sociedades ocidentais contemporâneas, consideramos relevante para essa análise 

compreender também as várias motivações para que os participantes das duas igrejas que 

já vinham de algum background religioso deixassem a sua igreja e se deslocassem para 

uma destas comunidades. Abordaremos apenas os participantes, por já frequentarem as 

igrejas em estudo. As motivações dos visitantes são abordadas no sexto capítulo desta 

dissertação, que dá conta tanto dos perfis dos participantes como daqueles que visitaram 

as igrejas pela primeira vez no decorrer da aplicação dos inquéritos por questionário.  

Analisando o quadro apresentado, destacamos como principal motivação de saída 

uma deslocação de país ou cidade (56,1%), encontram-se deste modo presente evidências 

claras do quadro de mobilidade e migrações que torna a cidade um lugar de 

transnacionalidade de atores sociais que já tinha sido evidenciado ao longo da análise 

crítica com o auxílio de algumas perspetivas teóricas. No entanto, é necessário salientar 

que o crescimento notado dentro destas igrejas não poderá ser apenas referente a um 

quadro de imigração, existindo um número que poderá ser considerável de portugueses 

que passam a frequentar as mesmas. Por exemplo, quando o Pastor Isaque aborda o 

crescimento da igreja no último ano, refere que cerca de 80% dos atores sociais que 

começaram a frequentam a Hillsong são portugueses: 

“Num ano a igreja cresceu das 280/290 pessoas para já perto de 500 pessoas e esse crescimento não vem 
apenas de pessoas que passaram a vir para Portugal, pelos nossos registos nós alcançamos cerca de 300 
pessoas para Jesus, dessas 300 pessoas cerca de 150 pessoas estão a vir à igreja, nós ganhamos essas 

pessoas para Jesus e cerca de 80% são portuguesas, mas também estrangeiros sim.” 

Destacamos ainda um conjunto de motivos que podem evidenciar a já referida 

secularização interna por parte de determinadas igrejas e uma consequente incapacidade 

de adaptação ao período de modernidade vivido, normalmente históricas e com elevados 

níveis de tradicionalização. Os atores socias inquiridos referiram um conjunto de 

motivações para deixarem de frequentar a sua igreja anterior, nomeadamente uma não 

identificação com as doutrinas da igreja (10,9%) e problemas ou conflitos com os 

participantes ou lideranças da igreja anteriormente frequentada (4,1%), bem como um 

tipo de reunião ou culto muito antiquado (8,2%) ou com uma mensagem ou pregação 

muito maçadora (2,7%).  

Por último, consideramos importante atentarmos em algumas motivações, ainda 

que estas possam deter valores considerados possivelmente como residuais. Com tal, 
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salientamos também motivos como a incompatibilidade de horários (1,4%), a localização 

mais favorável da atual igreja (1,4%) e os filhos terem começado a frequentar uma das 

igrejas em estudo (1,4%). Este evidenciam uma possível compreensão das igrejas e 

organizações religiosas como firmas de mercado, adequando a sua oferta de produtos e 

serviços aos interesses e preferências específicas dos atores sociais que começam a 

compreender a religião mais num sentido de consumo em detrimento de uma obrigação.  
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Capítulo 5 – Origens, percursos e traços estruturais da Hillsong 

e Surf Church 
Como evidenciado, a religião parece estar ausente e ao mesmo tempo presente nas 

sociedades ocidentais contemporâneas. Ao mesmo tempo que verificamos um visível 

declínio das práticas religiosas e ao nível da pertença e identidade religiosa nas formas e 

grupos mais tradicionais da mesma, outros processos evidenciam que a religião continua 

a ter uma papel significante na construção da modernidade, mesmo ao lado de uma 

realidade que pode ser considerada como secularizada.  

Verificamos nas sociedades urbanas contemporâneas uma revalorização da 

cosmovisão e teologia da ortodoxia cristã protestante/evangélica, contrariando a 

privatização e relativização das crenças e dos valores propostas por diversos autores da 

sociologia da religião. As igrejas em estudo e outras com caraterísticas idênticas às 

mesmas são exemplos desse mesmo processo, assistindo-se nas mesmas a um aumento 

da participação dos atores sociais, em detrimento do fenómeno verificado nas igrejas mais 

históricas e tradicionais. Deste modo, propomo-nos no presente capítulo a analisar 

criticamente estas comunidades, partindo primeiramente de uma análise geral da 

emergência e caraterização deste processo em estudo, seguindo-se uma análise particular 

destes dois casos ao nível do seu surgimento e processo de desenvolvimento, bem como 

as suas caraterísticas particulares que as tornam dois casos distintos, ainda que ambas 

possam ser encerradas no processo de mudança citado.  

“Desde o início do milénio e de modo mais marcante nos últimos anos, nas 

grandes cidades europeias têm sido iniciados, principalmente por igrejas protestantes e 

evangélicas, trabalhos de missão e de «plantação» de igrejas em contextos urbanos e 

periurbanos, junto de populações secularizadas e tendo como público-alvo os mais 

jovens. Trata-se de um fenómeno de sentido contrário aquele que o século XX europeu 

vivenciou e ainda vivencia – principalmente nas grandes urbes como Nova Iorque, 

Amesterdão, Berlim, Paris, Birmingham e muitas outras – no que respeita ao 

encerramento de igrejas” (Vilaça, 2018:78). Rompendo com os resquícios de rotinização 

e ritualismo ainda persistentes do catolicismo romano e das igrejas protestantes históricas, 

de forma a serem capazes de interagir com a cultura popular e uma modernidade 

secularizada, ou mais secularizada que as formas anteriores de sociedade, procuram novas 

formas de missão e apresentam na sua adoração a Deus discursos e performances 
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inovadores (Vilaça, 2017). Estas não se encontram necessariamente assentes numa base 

étnica ou numa denominação específica, caraterizando-se enquanto cristãos evangélicos 

e não se encerrando numa designação denominacional, consequentemente. Também, ao 

colocarem a tónica na salvação pela graça mediante Jesus Cristo realçam particularmente 

a importância de uma verdadeira conversão e que o pecado deve ser ultrapassado através 

de uma relação viva com Deus que os fará partilhar a mensagem de Jesus Cristo, 

atribuindo também grande importância ao trabalho missionário no sentido de alcançar 

mais pessoas para Jesus e modificar a cultura da cidade e país em que se encontram 

inseridas (Vilaça, 2017).  

Tal como referido por Helena Vilaça (2017), são normalmente abertas por 

gerações mais jovens, mais escolarizadas e com um capital cultural que lhes faculta uma 

grande capacidade comunicativa. Esse facto é bem visível nas duas igrejas em estudo, 

visto os dois pastores responsáveis pelas localizações estudadas terem iniciado a sua 

profissão ainda jovens, e ainda hoje poderem ser considerados como tal. Estes mostram 

também interesse na procura de novas formas de cativar e atrair novos participantes ao 

participarem em várias conferências para o efeito, sendo numa dessas conferências que o 

Pastor Isaque Lucena e o Pastor Mário Rui Boto conversam sobre as suas visões de igreja 

para Portugal que posteriormente resultaria no surgimento do Centro Cristão da Cidade. 

Esse capital cultural evidenciado é também compreendido pelo facto do Pastor Samuel 

ter cursado uma licenciatura do Pastor Samuel Cianelli em gestão e administração de 

empresas e posteriormente na sua pós-graduação em desporto, pela ligação da igreja ao 

surf.  

 Procurando enquadrar estas comunidades nas várias tipificações concebidas por 

autores da sociologia religião, compreendemos, numa primeira fase que, estas encontram-

se inevitavelmente encerradas numa designação evangélica, tendo em consideração a 

distinção de James K. Wellman (2008) referente a protestantes versus evangélicos. Estas 

atribuem enorme centralidade à cruz, tendo como pontos fundamentais da sua doutrina a 

crença na salvação pela Graça através de Jesus Cristo. Neste contexto, acreditam que o 

pecado deve ser ultrapassado através de uma relação viva com o Salvador que restaura a 

alegria de viver e inspira os crentes na missão de levar a Boa-nova do Evangelho aqueles 

que ainda não têm conhecimento nesta. Tendo em consideração as caraterísticas 

apresentadas, atribuem grande ênfase à conversão individual de cada crente, ao trabalho 

missionário e fiabilidade bíblica. Estas caraterizando-se como menos sectárias e mais 
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interessadas em promover a mudança cultural das sociedades em que estão localizadas e 

detendo grandes laços de familiaridade e proximidade com as populações mais 

necessitadas. As suas liturgias traduzem uma teologia e tradição evangélica em práticas 

estéticas contemporâneas, com uma grande sensibilidade pela cultura popular. Estas 

apresentam de um modo extraordinário a mensagem acerca do pecado e da redenção por 

meio de Jesus Cristo, através, também, duma flexibilidade e imaginação para expressar a 

mensagem e excelente forma de estar nos media, com páginas eletrónicas voltadas para 

os visitantes. Constam nestas direcionamentos para pregações e serviços religiosos, em 

consequência, provavelmente, da sua prioridade relativamente à experiência de adorar a 

Deus e à relação pessoal de intimidade com Este. 

 Também Jean-Paul Willaime (1992) propõe uma tipologia onde define três ideal-

tipos de regulação religiosa: o modelo institucional ritual, o modelo institucional 

ideológico e o modelo associativo carismático (anexo 8). Estas duas igrejas situam-se 

dentro do modelo institucional ideológico. É inegável a centralidade que estas atribuem 

à palavra, sendo a mensagem o lugar da verdade pela centralidade e verdade que sua 

tradição protestante atribui ao Evangelho. Neste sentido, existe uma distinção evidente 

entre os poderes organizacionais e ideológicos, por oposição aos outros modelos de 

regulação religiosa apresentados, onde existe uma identificação entre os dois poderes. 

Contudo, ainda que os pastores responsáveis pelas localizações sejam compreendidos 

como doutores, as exigências acerca da formação dos mesmos não poderão ser 

comparadas às apresentadas nas igrejas mais tradicionais e institucionalizadas.  

A tipologia supracitada acrescenta um ideal-tipo intermediário ao modelo 

apresentado por Weber (anexo 9). Neste último modelo as duas igrejas parecem 

encontram-se num modelo entre os dos dois ideais-tipo apresentados pelo autor. Estas 

não se enquadram dentro do modelo tradicional de igreja proposto pelo autor, parecendo 

este desenhado para abranger as caraterísticas da Igreja Católica, nem no seu modelo de 

seita. Salientamos, que enquanto categorizações, estes poderão não dar contar das várias 

possibilidades de combinação existentes e as diferentes organizações deterem 

caraterísticas de todos os ideais-tipo que sejam apresentados. No entanto, consideramos 

relevante salientar que a autoridade do Pastor Brian Houston como líder global da 

Hillsong poderá assumir-se enquanto uma liderança carismática, autoridade esta que se 

encontra inerente a todas as localizações. No decorrer das observações e entrevistas 

realizadas foram diversas vezes evidenciadas qualidades particulares que exaltavam a 
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personalidade do Pastor Brian, nomeadamente a criação daquela que é hoje a maior igreja 

transnacional. Weber carateriza um líder carismático aquele que é considerado 

extraordinário em função de ser considerado alguém dotado de qualidades especiais, 

sendo o reconhecimento desse poder central na análise do autor, pois o seu carisma 

necessita de ser reconhecido e legitimado por uma determinada comunidade e encontra-

se mesmo dependente desse mesmo reconhecimento (Filho, 2014).  

 Também, relativamente à tipologia apresentada por Heelas & Woodhead (2005)13 

as duas igrejas encontram-se inseridas nos modelos de congregação de congregations of 

experiential difference e congregations of experimental humanity. Estas comunidades 

apresentam grande ênfase na ação do Espírito Santo na vida do crente e uma valorização 

da emoção e expressividade, sendo estas caraterísticas notórias no decorrer das 

observações realizadas. Como tal, os participantes devem reger as suas ações quotidianas 

de acordo com os padrões bíblicos, ainda que seja atribuído mais espaço à subjetividade 

dos seus participantes, incentivando-os a construir o seu caminho espiritual de forma 

particular. Estas não detêm uma conceção de Deus como algo propriamente exterior ao 

indivíduo, acreditando que o mesmo pode ser encontrado através da experiência 

individual de cada um através do Espírito Santo que habita em cada crente. Dentro dessa 

perspetiva, consideram Deus como a expressão mais profunda de cada crente. Existe 

também um incentivo por parte destas igrejas para uma espiritualidade direcionada para 

o humanismo, para que possam mostrar o amor de Deus como luz do mundo e num 

sentido prático. Ainda que possa existir um tendência para enquadrar estas comunidades 

nas congregations of difference, importa salientar que estas têm na sua conceção uma 

distância quase insuperável entre a humanidade e Deus, sendo a vida dos seus 

participantes altamente normativizada. Em consequência dessa conceção, os seus 

participantes deverão inevitavelmente seguir modelos de comportamento e moralidade 

que são validados pela comunidade, algo que não é absolutamente verificável nestas duas 

igrejas.  

Por último, se consideramos que as suas origens, percursos e traços estruturais 

seriam abordados de melhor forma individualmente, consideramos também ser 

importante abordar um conjunto de dimensões numa análise comparativa. Como tal, 

consideramos conjuntamente as duas comunidades em aspetos como a relação que estas 

                                                             
13 Esta tipologia encontra-se descrita na integra no primeiro capítulo desta dissertação.  
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detêm com outras igreja, incluindo as suas relações com a Igreja Católica, e a perspetiva 

pessoal dos quatro entrevistados acerca do ecumenismo. Abordamos ainda a forma como 

estas organizações e os seus responsáveis lidam com a transferência de participantes 

doutras igrejas, a forma como as mesma percecionam o trabalho ligado a uma área social 

e as iniciativas existentes relacionadas a este, bem como a utilização que esta 

comunidades fazem das novas tecnologias.  

Tanto a Hillsong como a Surf Church acreditam deter boas relações com outras 

igrejas e pastores. Os pastores responsáveis afirmam não se relacionar com as igrejas em 

si, mas com os pastores responsáveis por estas, realizando por vezes atividades conjuntas 

ou partilhando espaços. Tanto o Pastor Isaque como o Pastor Samuel revelaram no 

decorrer das entrevistas ter uma amizade e encontrarem-se regularmente com um grupo 

de outros pastores da região norte.  

Relativamente às suas relações com a Igreja Católica a Hillsong já realizou 

algumas atividades em conjunto, enquanto o responsável pela localização da Surf Church 

no Porto revela ainda não ter existido uma oportunidade. No entanto, salientamos que 

ambos os pastores referiram ser criteriosos acerca das parcerias e eventos em que 

participam. Sobre a perspetiva dos entrevistados acerca do ecumenismo foi evidenciada 

uma opinião unicamente pessoal. Na opinião do pastor Isaque o ecumenismo é algo 

complexo de funcionar, abordando as suas fragilidades a partir da narração da história 

sobre a Torre de Babel. Segundo este, ainda que as várias denominações 

protestantes/evangélicas possam deter uma comunhão com a Igreja Católica, muito 

provavelmente a construção de algo sólido apenas ocorrerá com alguém que fale a mesma 

linguagem, evidenciando as diferentes existentes entre estes dois ramos do cristianismo. 

Para os restantes entrevistados será uma boa iniciativa, desde que esta seja realizada da 

forma correta e com condições claras para que os princípios cristãos são saiam feridos.  

 A forma como as duas igrejas lidam com a transferência de participantes de outras 

igrejas é distinta. O Pastor Isaque, quando questionado acerca do acolhimento de 

participantes de outras igrejas, revela que as portas da Hillsong encontram-se abertas a 

qualquer pessoa que demonstre interesse em se juntar à igreja. Revela, contudo, que não 

é algo intencional, por não ser intenção da comunidade captar participantes de outras 

igrejas, mas alcançar novos crentes para Jesus. Afirma que as igrejas de onde os jovens 

possam eventualmente sair não deverão sentir-se ameaçadas por essa saída, devendo 
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questionar-se sobre as motivações para essa saída, repensando a forma como estão a tratar 

os jovens presentes. No entanto, no decorrer das observações foram verificados alguns 

casos onde os voluntários questionavam alguns visitantes e participantes do porquê não 

estarem a frequentar ativamente a igreja, pois esta é que era uma «igreja» fixe. Por outro 

lado, o Pastor Samuel revela enorme cuidado no acolhimento destes participantes que 

vêm de outras igrejas, evitando essa situação também pelo facto de terem como objetivo 

alcançar pessoas que ainda não são crentes, procurando que nessas situações fique claro 

o que está a acontecer, especialmente por parte do pastor anterior e que a mesma seja 

resolvida de forma tranquilo. Dentro deste contexto, descreve três casos que passamos a 

apresentar: 

“(...) nós temos um casal que estavam a frequentar a Igreja da Renovação e estão a começar a frequentar 
a nossa igreja, (...) onde eles chegaram com o pastor e eu disse a eles para explicarem ao pastor porque 

querem sair, se ele achar que é uma razão que é razoável, a razão pela qual eles estão a sair, então que 
eles lhe digam isso para depois eu falar com ele. E aconteceu exatamente desta forma (...) Então só temos 
três casos que saíram, que eram membros de uma igreja, saíram dessa igreja e vieram para a nossa igreja. 
Nos três casos aconteceu da mesma forma, a pessoa foi primeiro falar com o pastor e explicar a razão que 

variou de um para outro. Do Dennis, por exemplo, foi uma questão do surf, ele se identificava muito mais 
com o surf e a igreja onde ele ia era muito mais distante, então ele começou a frequentar aqui, falou com 
o pastor e nós depois fomos lá falar com o pastor para deixar tudo muito claro, ele nem era membro da 
igreja sequer, por isso nem foi uma dificuldade nesse aspeto. O outro caso foi o caso do Daniel, ele deixou 
de frequentar a igreja por divergências de pensamento, também fez da mesma forma, foi falar com o pastor, 

(...) explicou a situação, o pastor aceitou a razão e depois eu fui falar com o pastor, também resolvemos a 
situação, porque no caso dele ele era membro, então ainda foi um bocado mais burocrático. E agora este 

casal que era uma questão de horários (...).” 

 Ambas as localizações não apresentam um trabalho ligado à área social ainda 

muito desenvolvido. A Hillsong apresenta alguns projetos sociais de recolha de fundos 

que se encontram relacionados com a igreja global. Na sua área social demonstrar grande 

preocupação no envolvimento de projetos que demonstrem uma preocupação com a 

cidade, procurando cuidar da mesma. Têm com os seus participantes uma campanha que 

consiste na recolha de um quilo de alimentos uma vez por mês e que são posteriormente 

oferecidos a uma organização cristã que realiza um forte trabalho com indivíduos sem-

abrigo. Durante o período de quaresma,  a comunidade da Hillsong reabilitou também 

uma pequena escola numa localidade do Porto. Procuram envolver-se em iniciativas já 

existentes que ajudam causas que lhes despertem interesse, revelando não sentirem a 

necessidade de criarem projetos próprios e isolados tendo em consideração o vasto 
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número de projeto sociais já existentes. Por outro, ainda que seja algo em que a Surf 

Church tem o desejo de participar, esta não detém uma agenda própria acerca dessas 

iniciativas sociais. A única iniciativa recorrente ao longo dos anos é a realização de uma 

atividade com as crianças do Bairro da Biquinha (bairro do Pastor Troy), levando-as para 

uma aula de surf durante um dia no verão. Estes revelam um desejo de participar em 

iniciativas de caráter mais social, ainda que sejam realizadas iniciativas mais ligadas à 

praia tendo em consideração a sua ligação à mesma, como a limpeza desta, por exemplo. 

Segundo o Pastor Isaque é importante que as pessoas sirvam a cidade e para mostrarem 

o amor de Deus num sentido prático e conseguirem mudar uma cidade e um país:   

“(...) as pessoas perceberem que têm que vir à igreja, estar em casa, mas que estar em casa não é apenas 
acrescentar a mim, mas é também um desafio de me envolver e mudar a cidade onde estou, e nós queremos 

alcançar a cidade mudando a cidade, e com isso temos a perspetiva de mudar o país (...)” 

 “(…) e foi uma forma de mostrar à cidade que quando falamos do amor de Deus o amor também tem um 

sentido prático.” 

Também no decorrer das observações realizadas na comunidade da Surf Church, 

verificamos um cuidado entre os vários participantes, identificando-se uma rede de apoio 

para as várias necessidades que possam ocorrer durante a semana. Isto deve-se muito 

provavelmente pela dimensão da igreja e o seu caráter mais familiar. Ambas as igrejas 

acreditam que estas iniciativas de apoio social funcionam como uma boa ferramenta de 

evangelização, ainda que esse não seja o seu principal objetivo com a realização das 

mesmas. Estas procuram dar a conhecer o amor de Deus e o Seu cuidado a populações 

mais desfavorecidas no sentido de demonstrar o amor ao próximo e serem sal e luz no 

mundo.  

 As duas organizações revelam uma boa adaptação às novas tecnologias, 

encontrando-se as mesmas presentes ao longo das reuniões, através da projeção das várias 

leituras bíblicas ou das letras das músicas que vão sendo cantadas. É também recorrente 

as reuniões serem fotografadas e posteriormente publicadas nas redes sociais que estas 

comunidades detêm e que são constantemente atualizadas. A Hillsong coloca algumas 

partes das reuniões disponíveis em direto na sua página de Instagram, enquanto a Surf 

Church disponibiliza posteriormente o podcast da mensagem partilhada ao domingo. Na 

Hillsong estas novas tecnologias detêm também a função de comunicação entre as 

localizações, existindo um contacto entre as localizações através destas tecnologias, bem 
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como o apoio a localizações que detêm alguma deficiência de recursos para a realização 

das reuniões dominicais. Estas situações são referidas pelo Pastor Isaque:  

“(...) temos também em Portugal localizações que não têm pregação ou por exemplo louvor ao vivo, então 
a partir de Lisboa nós transmitimos as reuniões via livre streaming para Beja, para Portimão, Algarve, 
para Vila Nova de Mil Fontes e depois, parte das reuniões (...) Aveiro às vezes é só o louvor porque nós 
não temos muitos músicos em Aveiro, mas temos líderes que pregam, então se o líder tem pregação, se a 

localização tem um pregador nós transmitimos o louvor, tem a banda mas não tem o pregador nós 
transmitimos a pregação, ou seja, são recursos que nós temos e possibilitamos às localizações o acesso a 

esses recursos. Usamos as tecnologias para isso.” 

As duas igrejas acreditam que a adaptação a estas novas tecnologias e formas de 

comunicação são essenciais para que possam continuar a ser relevantes na sociedade 

moderna. Acreditam, também, que um número considerável dos seus participantes foi 

alcançado através das suas redes sociais. Tendo em consideração esta perspetivas, a 

gestão dessa comunicação é algo a que estas comunidades atribuem elevada importância, 

sendo a mesma realizada por pessoas designadas para o efeito. Contudo, enquanto a 

Hillsong detém uma equipa de comunicação para o efeito e que é coordenada local e 

globalmente, a Surf Church designa essa função a um número mais reduzido de atores 

sociais.  

Verificamos também uma participação notória por parte da comunidade destas 

igrejas nas suas redes sociais. Quando questionados acerca da sua participação nas redes 

sociais a maioria das respostas foi positiva tanto para a Hillsong (56,9%) como para a 

Surf Church (68,3%). O Facebook demonstra-se como a rede social com maior 

participação (65,2% e 65,5% respetivamente), mas não se verificando uma distância 

significativa relativamente à participação das comunidades nas páginas de Instagram 

(56,5% e 51,5%) respetivamente). No entanto, apenas 20,3% dos membros da Hillsong e 

33,3% dos membros da Surf Church convidaram alguém das suas redes sociais para 

visitar ou participar na igreja. Também, a grande maioria dos participantes afirma 

participar no grupo de WhatsApp referente ao pequeno grupo familiar dos jovens 

(58,3%), número que se revela maior nas faixas etárias mais jovens e com maior 

expressividade na faixa dos vinte e um aos trinta anos de idade. 

Após uma breve contextualização acerca das caraterísticas gerais destas 

comunidades e das suas semelhantes, abordamos agora as origens, percursos e traços 

estruturais das duas igrejas que foram alvo deste estudo.  



 68 

5.1. Hillsong  
A transnacional Hillsong tem o seu início pela necessidade sentida do casal de 

pastores Brian e Bobbie Houston de uma igreja inovadora e contemporânea para a 

comunidade do norte de Sydney na Austrália (Santos, 2017). Deste modo, fruto do 

pentecostalismo das Assembleias de Deus da Austrália e com uma estratégia inicial 

assente nos pequenos grupos familiares com os seus cerca de quarenta e cinco membros, 

surge uma igreja que hoje detém diversas localizações pelos vários pontos do globo 

(Santos, 2017). Esta é hoje conhecida tanto pelos cristãos como pelos atores sociais que 

se consideram ateus ou agnósticos pelo seu forte apelo musical, estratégia que utilizam 

para a atração de novos participantes. As produções dos seus espetáculos envolvem os 

seus participantes, levando-os a um clima de contemplação e emocionalismo, 

característico das manifestações pentecostais (Santos, 2017).  A mesma, carateriza-se 

enquanto uma igreja global biblicista, procurando mudar mentalidades e empoderar os 

seus participantes para que estes possam ser promotores de mudança nas suas cidades e 

países e alcançar mais pessoas para Jesus Cristo (Santos, 2017). Tendo em consideração 

as caraterísticas evidenciadas, detêm uma dinâmica comercial, com investimentos em 

marketing, publicidade e na presença nas novas tecnologias e nas novas plataformas que 

lhes estão inerentes, bem como grandes infraestruturas que se assemelham a concertos 

internacionais (Santos, 2017).  

 Já o processo de emergência da localização da Hillsong em Portugal, e mais 

concretamente no Porto, apresenta um processo distinto. O Pastor Isaque Lucena era 

responsável pela congregação da Igreja Batista da Paz, tendo o seu primeiro contacto com 

a esta igreja transnacional através de um amigo também pastor que lhe empresta um 

álbum de um concerto em vídeo desta igreja. Após esta experiência, compreende que a 

visão ali apresentada poderia ser uma experiência válida para as igrejas em Portugal, 

procurando conhecer um pouco mais sobre esta igreja que na altura ainda era pouco 

conhecida.  

Anos mais tarde recebe um convite para uma das primeiras conferências da igreja 

na Europa, tendo-se encontrado bastante impactado pelas dimensões e caraterísticas do 

evento. Em consequência da sua experiência nessa conferência inscreve-se num recurso 

existente para líderes europeus que a Hillsong detinha. É numa conferência promovida 

para os líderes que se encontravam nessa plataforma que encontra o Pastor Mário Rui 

Bôto, juntando posteriormente as duas comunidades pelas quais os dois eram 
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responsáveis em duas localizações distintas (Lisboa e Porto), em consequência de uma 

visão muito alinhada do que pretendiam para as mesmas. Neste contexto, dá-se o processo 

de mudança da Igreja Batista da Paz para a localização do Porto do Centro Cristão da 

Cidade, denominação que carregaram durante cerca de seis anos. Ambas as localizações 

já detinham caraterísticas idênticas às apresentadas pela transnacional Hillsong, por esta 

ser a sua inspiração na forma de fazer igreja, detendo grande familiaridade com esta e 

com os seus líderes. 

Em consequência desse processo de adaptação recebem posteriormente o convite 

de assumirem oficialmente a localização da igreja no nosso país, não aceitando de 

imediato o seu convite. Foi revelado tanto pelo Pastor Isaque como pela líder de jovens 

Diana Vasco no decorrer das entrevistas que o processo de decisão para a aceitação do 

convite foi demorado e que procuraram uma resposta através da oração, tendo este 

demorado cerca de dez meses até ser aceite. O Pastor Isaque dá conta da naturalidade 

desse processo pelo grau de proximidade já existente:  

“(…)lembro-me de estar connosco o Pastor Andreias Nilson que é o pastor de Estocolmo, na Suécia e 
dizer «Olha, eu não sei qual é a sensação que vocês têm, mas quando eu estou no CCC em Lisboa, em 
Portugal. É como se estivesse numa igreja da Hillsong, eu sinto-me perfeitamente em casa pelo ambiente. 
Sim as pessoas são diferentes e sim vocês cantam músicas diferentes, mas o ambiente, a forma como vocês 

fazem igreja é exatamente igual como nós.». Ou seja, a nossa visão, o nosso desejo, a nossa orientação 
para o alcance da nação e das grandes cidades fez com que desde o início nós nos identificássemos muito, 
e os próprios líderes principais da Hillsong, quando estavam connosco sentiam isso. Quando o Pastor 
Brian esteve connosco por duas ocasiões ele sentiu isso, quando ele estava cá disse «Eu sinto-me em casa, 

eu é como se estivesse, então se vocês estão tão alinhados e vocês estão tão próximos de nós, a única coisa 

que falta é mudar o nome na porta, mais nada.»(…)” 

Este último processo de mudança foi também algo tratado com naturalidade pelos 

participantes, tendo sido o processo de mudança para Centro Cristão da Cidade mais 

sentido por estes. Este processo acabou por ser algo natural por a própria igreja se 

caraterizar como uma instituição que se encontra sempre em mudança, existindo sempre 

mudança ao nível de líderes, instalações e formatos, por exemplo, ainda que não 

abdiquem da centralidade bíblica, como será abordado ao longo da descrição das suas 

caraterísticas. O fluxo de indivíduos que frequentam a mesma sofreu também um 

aumento, principalmente ao nível de turistas e estudantes estrangeiros, tendo em 

consideração o seu caráter transnacional. Também, ainda que as duas reuniões da manhã 

funcionem na Casa do Povo de Vermoim na Maia, sentiram também a necessidade de 
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uma nova reunião dominical no centro do Porto para um maior alcance, situando-se a 

mesma numa das salas do Teatro Sá da Bandeira.  

 Esta igreja carateriza-se por uma visão inovadora e voltada para o alcance, 

tentando mostrar o amor de Deus através do serviço em equipa e concebendo a igreja 

como o Reino de Deus. Esta visão pode também ser verificada através da entrevista 

realizada a um dos responsáveis da localização parisiense da Hillsong e que se encontra 

presente no artigo jornalístico de Youna Rivallain (2018), sendo esta uma visão global e 

que é comum a todas as localizações existentes. No decorrer das entrevistas realizadas 

essa visão de alcance fica clara, sendo revelados planos para abrir um nova reunião no 

centro do Porto, aumentar a frequência média das reuniões de cento e vinte a cento e trinta 

participantes para duzentos e cinquenta no final do ano de 2018, por exemplo. Neste 

sentido, procuram ser uma igreja atrativa, pregando o Evangelho de forma simples e 

genuína na intenção que a mensagem presente no mesmo toque no coração daqueles que 

ouvem as suas mensagens e participam nas reuniões dinamizadas, procurando ser uma 

igreja também impactante nos sentidos. Têm como objetivo que as pessoas que já 

frequentam as suas reuniões possam continuar a crescer em compromisso e verdade na 

sua relação com o Deus Criador, acreditando que estas foram criadas com o propósito de 

ter essa relação e detendo grande preocupação com o seu acompanhamento e discipulado.  

A mesma procura ainda ser relevante para a cidade e potenciar a mudança do país, como 

é evidenciado pelo Pastor Isaque:  

“(...) a igreja tem uma visão muito clara, de ser uma igreja de alcançar pessoas, de transformar uma 
cidade e uma nação. O Pastor Brian, há muitos anos atrás, lançou um texto que é «a igreja que agora 

vejo», ele é um texto bastante comprido que está agora no site da igreja e que pode ser consultado, Mas 
se a gente tiver que resumir, a igreja que eu agora vejo é uma igreja que alcança pessoas, muda uma 

cidade e tem capacidade de mudar um país, é basicamente isto, em todas as esferas da sociedade.” 

Como já evidenciado no quarto capítulo, esta comunidade apresenta grande 

preocupação com a forma como se apresenta. Esta revela uma grande preocupação com 

a gestão da sua imagem e considera essa preocupação uma caraterística inerente às 

sociedades modernas, acreditando que a Igreja que sobrevive na contemporaneidade é 

aquela que aprendeu a aproveitar as oportunidades destas sociedades. A mesma acredita 

que o que os atores sociais contemporâneos rejeitam não é o Evangelho, mas a forma 

como o mesmo é apresentado. Tendo em consideração essa perspetiva, procuram 

apresentá-lo através duma abordagem contemporânea, jovem e simples. No entanto, essa 
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abordagem nem sempre é bem compreendida pela população, existindo algum 

preconceito com a cultura musical da igreja, principalmente dos cristãos mais 

tradicionais, como é evidenciado pela Diana:  

“Há muita gente que já tem uma opinião formada sobre a igreja, sobre nós. E basicamente nós somos as 
igrejas do show e do espetáculo, e uma igreja oca digamos que não existe conteúdo. É um bocado com as 
loiras, nós somos a igreja loira (risos), que é muito espetáculo, muito show, mas no fundo, no fundo aquilo 

não é nada. Isso no início incomodou-me mais, no sentido em que as reações mais negativas que eu ouvia 
eram dos cristãos para connosco. (...) E não é por mal, foi algo que se criou, foi algo que se formou. E na 
verdade eu percebo que às vezes as pessoas vejam que o crescimento espontâneo, mas que na verdade não 
é assim tão espontâneo. Já são dezasseis anos de trabalho a trabalhar uma cultura, então… Mas sim, acho 

que as pessoas têm uma ideia pré-concebida da Hillsong, sim.” 

 Ainda que os mesmos tenham a sua origem numa igreja batista pertencente à 

Convenção das Igrejas Batistas Independentes, detendo uma estrutura organizacional 

batista e caraterísticas de uma vertente carismática, considerando-se como pentecostais 

na sua expressão, a questão denominacional não é algo que os mesmos considerem 

relevante. No entanto, sendo a Hillsong uma igreja considerada como pentecostal, é de 

salientar o comentário do Pastor Isaque ao afirmar serem muito equilibrados 

emocionalmente quando comparados ao movimento pentecostal ou neopentecostal. O 

movimento pentecostal carateriza-se pela crença dos seus membros numa experiência 

individual através do batismo do Espírito Santo (Rafael, 2017). Através dessa 

experiência, o crente é abençoado pelos dons do Espírito, podendo falar em línguas 

estranhas, ou aceder a outros dons espirituais como a profecia, o dom da cura, por 

exemplo (Rafael, 2017). Atualmente incluem-se nesta denominação os pentecostais e 

outras denominações influenciadas pelo movimento carismático (Rafael, 2017).  

Sendo esta uma igreja que procura adaptar-se ao contexto de modernidade vivido, 

não detém também qualquer tipo de membresia. Esta considera os seus participantes 

como membros a partir da sua terceira ou quarta semana seguida a frequentar as reuniões 

e/ou as atividades dinamizadas pela igreja, acreditando que a membresia não funciona 

como uma obrigação para que os atores sociais sejam ativos na vida da comunidade. Para 

que este acolhimento seja possível, existe um reconhecimento por parte das equipas de 

voluntariado que servem no decorrer das reuniões dos participantes que frequentam as 

mesmas. No entanto, as mesmas caraterizam-se como igrejas dizimistas enquanto algo 

que é bíblico, incentivando os seus participantes a terem esse compromisso com o Reino 
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de Deus. Mas esta decisão é, em última instância, uma escolha individual dos atores 

sociais presentes.  

Afirmam seguir o calendário litúrgico comum às outras igrejas, festejando o Natal 

e a Páscoa com atividades especiais. Contudo, procuram também assinalar outras 

atividades como o dia da mãe, dia do pai ou dia da criança através de um programa 

especial, por acreditarem ser uma forma válida de fazer igreja e uma boa ferramenta de 

evangelização, como é explicado pelo Pastor Isaque: 

“(…)porque temos a oportunidade de convidar a nossa mãe também para a igreja, a nossa avó, as nossas 

tias ou o meu vizinho que tem cinco filhos, convidá-los para vir todos para uma manhã bem passada e com 
insufláveis e com brincadeiras, e com fatos, e com super-heróis e não sei o quê. A igreja, numa manhã...nós 
celebramos o dia da criança com imensas coisas…com este programas nós estamos a atrair pessoas para 

a igreja e quando elas estão na igreja elas ouvem a mensagem do Evangelho.” 

 Esta apresenta uma estrutura organizacional com um corpus social comum, sendo 

composta por uma direção, conselho fiscal e assembleia. Tendo em consideração o seu 

caráter transnacional, a igreja apresenta um porte diretivo mundial e encontra-se, desse 

modo, sujeita a um quadro de direções global. Sendo o Pastor Brian Houston responsável 

pela igreja global, o Pastor Mário Rui assume a responsabilidade da localização em 

Portugal e pela localização de Lisboa, enquanto o Pastor Isaque assume a vice-presidência 

da localização nacional e a responsabilidade pela localização do Porto.  

Relativamente aos ministérios existentes, são referidas diversas equipas que 

detêm um líder específico e outro líder que as coordena. No decorrer das entrevistas é 

focada a área de produção que se encontra responsável por orientar todos os aspetos 

práticos das reuniões e garantindo que tudo o que acontece na igreja ao domingo está em 

conformidade, existindo também uma equipa de boas-vindas responsável por receber as 

pessoas que se deslocam para as reuniões e atividades, estando também responsável pelo 

bar e livraria existentes. Existe ainda uma equipa criativa que coordena um conjunto de 

outras pequenas equipas, como o louvor, multimédia, fotografia, vídeo, som, iluminação, 

comunicação e media. As áreas pastorais coordenam os pequenos grupos familiares e 

outras possíveis atividades relacionadas com o acompanhamento e discipulado. Ao nível 

de ministério de jovens existe um conjunto de equipas idêntico ao da localização, tendo 

em consideração o seu caráter específico semelhante a uma pequena igreja. De forma a 

gerir as várias equipas existem reuniões de liderança que são apenas acessíveis aos líderes 

ou para pessoas que se encontram em formação de liderança por demonstrarem potencial, 
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sendo essas lideranças escolhidas pelo pastor responsável por cada localização por se 

encontrar responsável pelo bom funcionamento da mesma. Nestas reuniões são 

comunicadas ferramentas essenciais de gestão de equipa e boas práticas de liderança. 

Relativamente ao critério de escolha para estas lideranças, não estão implícitas apenas 

competências para a área, sendo tido em consideração também a entrega que o mesmo 

mostra ter com o Reino e a sua relação com o pastor, pelo pastor responsável considerar 

essa relação importante para o bom funcionamento da igreja.  

 As equipas acima referidas correspondem às equipas de voluntariado, estando a 

igreja focada em servir em equipa com um propósito comum. Como uma igreja inclusiva 

qualquer pessoa é bem-vinda a fazer parte do grupo de voluntários, ainda que detenham 

algum cuidado sobre as áreas em que cada um serve, sendo selecionadas as áreas que os 

atores sociais recentes na igreja poderão participar. Os atores sociais que ainda se 

encontram há pouco tempo na igreja não irão dinamizar uma partilha acerca da 

importância dos dízimos e ofertas ou estar presentes no grupo de louvor, mas podem 

participar na equipa de boas-vindas, por exemplo. O Pastor Isaque conta a história de um 

músico que se converteu ao longo desse processo de servir na igreja, questionando-se se 

o mesmo teria sido alcançado se não lhe tivesse sido dada a oportunidade de servir. 

Acerca dos riscos dessa inclusão, a igreja procura que os voluntários mais recentes não 

sirvam sozinhos de forma a que possam ser corrigidos ao terem qualquer tipo de 

comportamento que não seja aceite, existindo uma preocupação com a imagem que esta 

comunidade procura passar para fora.  

 As suas reuniões dominicais são realizadas numa sala de espetáculos, como já 

evidenciado. Estas apresentam uma estrutura simples, começando com um vídeo de 

abertura produzido pela equipa da igreja responsável pela multimédia, existindo 

posteriormente um momento de louvor com uma duração cronometrada entre os dezoito 

e vinte e dois minutos, encontrando-se os participantes bastante entusiasmados ao longo 

do mesmo. Após o momento de louvor, um elemento da igreja desloca-se ao palco para 

um pequeno apelo sobre os dízimos e as ofertas, sendo o caráter opcional dessa escolha 

salientado pelo mesmo. No entanto, no decorrer das observações ficou evidente a 

presença de uma certa teologia da prosperidade nas partilhas, ainda que afirmem que o 

mesmo não é uma obrigação. Na partilha das suas mensagens, passam muitas vezes a 

ideia que não há nada que Deus não peça que não venha associado a uma bênção, 

evidenciando-se uma conceção onde o crente tem que dar algo em troca para poder ser 
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abençoado. Enquanto os voluntários recolhem as ofertas dos participantes encontram-se 

projetados num ecrã presente no palco alguns vídeos com mensagens cristãs e sobre o 

Evangelho e alguns anúncios sobre as atividades da igreja.  

Após a recolha dos dízimos e ofertas, é partilhada a mensagem com uma duração 

de cerca de quarenta e cinco minutos. Esta é normalmente realizada pelo pastor, sendo 

feito em todas as reuniões um apelo à salvação por acreditarem que a motivação para a 

existência das igrejas é fazer mais discípulos para Cristo. Também, tendo em 

consideração a sua centralidade no amor de Deus, o conceito de pecado e a necessidade 

de uma transformação é abordado ao longo das várias mensagens, não num sentido de 

condenação iminente mas de um tão grande amor de Deus que as fará tomar consciência 

das suas atitudes falhas e pecadoras, da destruição das suas vidas de forma a procurarem 

a abundância de Deus para a vida delas. O mesmo é revelado pelo pastor responsável pela 

localização como uma escolha de nível comunicacional, que procura pregar acerca do 

amor de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz em detrimento de uma condenação ao 

inferno. A reunião é encerrada com um tema musical, convidando os indivíduos presente 

na reunião a passarem mais um tempo juntos e aqueles que os visitam pela primeira vez 

a deslocar-se ao palco para receberem uma lembrança, nomeadamente um recurso que os 

irá ajudar na leitura bíblica, um devocional ou uma mensagem gravada. Estes podem 

também deixar o seu contacto aos voluntários presentes para se juntarem às atividades 

que ocorrerão durante a semana. Ao longo das observações realizadas notou-se uma 

grande aderência por parte dos visitantes a este convite.  

 A santa ceia é realizada no primeiro domingo de cada mês, à semelhança de 

grande parte das igrejas protestantes e evangélicas, podendo a sua realização ser alterada 

por algum motivo excecional e realizar-se noutro domingo. Tendo em consideração que 

esta se carateriza como uma igreja inclusiva, também este memorial detém essa 

caraterística, podendo qualquer pessoa presente na reunião participar da mesma, não 

existindo nenhuma condição para a sua exclusão por acreditarem não ser a função da 

igreja dizer quem está apto para a mesma. No entanto, devido ao significado que a mesma 

representa, existe sempre uma palavra acerca do que este memorial representa. O mesmo 

critério é utilizado em relação aos batismos que são realizados nas águas, ainda que exista 

uma preocupação de acompanhar esses atores sociais durante o processo e na sua 

posterior caminhada na fé e para que o ensino venha antes desta decisão. Esta 
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preocupação é referida pela Diana no decorrer da sua descrição acerca do batismo na 

Hillsong: 

“Nós não seguimos uma diretriz de tu para seres batizado tens que fazer isto, isto e aquilo, não. Para nós 
é claro que basta quereres, mas acreditamos que antes de isso acontecer a pessoa deve ser ensinada, deve 
ter uma consciência daquilo que ela está a fazer. E por norma é isso que acontece, existe um 
acompanhamento que é feito para que a pessoa tenha noção da decisão que está a tomar. No fundo, já é 

uma consequência da decisão que ela tomou no seu coração, não é? Mas existe, nós acreditamos que 
primeiro vem o ensino e depois o batismo. Agora, não tem é que ser uma coisa formal, ter uma data e ser 

público para toda a gente. Muitas vezes acontece desse acompanhamento ser feito individualmente (...)” 

 Tendo em consideração que a mesma procura não ser igreja apenas ao domingo, 

procuram também trazer a igreja para a semana através de um conjunto de atividades. Os 

mesmos detêm cerca de doze pequenos grupos familiares em várias localizações do 

concelho do Porto, sendo o formato de cada grupo definido pelo seu líder mediante as 

necessidades apresentadas pelos seus participantes. Dentro desses pequenos grupos existe 

um dedicado aos jovens adultos, liderado pelo casal Diana e Marco Vasco, abrangendo 

uma faixa etária dos dezoito aos vinte cinco anos, mas sendo muitas vezes frequentados 

por pessoas dos trinta aos trinta e cinco anos. Neste contexto, salientamos que o ministério 

dos jovens realiza de dois em dois meses uma reunião num bar no centro do Porto. Esta 

apresenta uma estrutura semelhante às reuniões dominicais recorrentes, ainda que numa 

linguagem mais jovem e com mensagens pensadas para esta faixa etária. Por último, 

salientamos outras duas atividades que, ainda que encontrem a sua localização na Maia, 

são também frequentadas por algum público do centro do Porto: as noites de ADN e o 

curso de fundamentos bíblicos. A primeira costuma realizar-se uma vez por vez e tem 

como principal função comunicar a cultura da igreja para que a sua visão esteja alinhada, 

sendo a mensagem partilhada realizada pelo Pastor Mário Rui e posteriormente projetada, 

como foi possível de ser observado. A segunda realizou-se durante quatro semanas ao 

sábado de manhã, abordando os fundamentos da fé cristã para que as pessoas que 

chegaram à igreja e não detêm uma cultura cristã possam aprender como orar ou servir a 

Deus, por exemplo.  

 
5.2. Surf Church 

O surgimento da Surf Church e o seu processo de desenvolvimento acontece de 

forma distinta que o anteriormente apresentado. O Pastor Samuel Cianelli conheceu o 

Pastor Troy Pitney (norte-americano) num acampamento cristão no Brasil, tendo este 
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segundo a ideia de plantar uma igreja em Portugal com uma abordagem diferente e ligada 

ao surf como estratégia de alcance.  Este fala com o Pastor Samuel pelo facto deste ser 

luso-brasileiro. Tendo o Pastor Samuel um grande desejo de fazer missão, resolveu 

posteriormente realizar um curso de missões numa organização cristã (OM), organização 

com a qual o Pastor Troy já tinha relação. Os dois pastores começaram um projeto para a 

plantação de uma igreja em Portugal ao longo desse curso. Os dois chegam a Portugal 

entre finais de julho e setembro de 2014, encontrando-se nesse tempo num período de 

adaptação e em reuniões com a OM para o planeamento do que viria a ser a igreja em 

estudo e indo conhecendo possíveis participantes. O terceiro missionário (alemão) chegou 

a Portugal em março de 2015, ano em que a igreja ganhou a denominação de Surf Church 

pela sua ligação com esse desporto e à praia.  

As primeiras reuniões ocorreram em casa de um dos fundadores, começando com 

cerca de seis elementos – os missionários que começaram o projeto e as suas respetivas 

esposas. Após esse período de adaptação, oficializaram-se como igreja em 2016, sendo 

uma organização administrativa bastante recente. É também nesse ano que alteram a 

localização para o Edifício Transparente no Porto, primeiramente num espaço cedido 

gratuitamente para o efeito e posteriormente num ginásio de um colega de curso do Pastor 

Samuel localizado no mesmo edifício com o qual dividem a renda do espaço e têm a 

liberdade de uso do mesmo. Ao longo da descrição do processo de surgimento e posterior 

desenvolvimento do projeto no decorrer das entrevistas tornou-se notória uma abertura 

para a mudança e adaptação quando as mesmas se fazem necessárias. Esta abertura à 

mudança foi notada tanto ao nível de como as reuniões eram anteriormente dinamizadas 

como da aquisição de equipamentos, como é o caso dos microfones que foram adquiridos 

recentemente.  

Ainda que numa fase inicial do projeto o financiamento tenha vindo 

exclusivamente dos missionários, tendo em consideração o baixo custo existente pelo 

número reduzido de participantes e pela partilha de recursos existentes, são apoiados 

desde 2016 por uma igreja evangélica alemã. Este apoio acontece ao nível de qualquer 

custo extra que possa existir e que os fundos da igreja não sejam suficientes. No entanto, 

colocam esse financiamento como um objetivo para cinco anos, existindo um desejo por 

parte dos seus responsáveis para que se tornem independentes e possam também começar 

a contribuir para outras igrejas.  
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 Existiram alguns problemas iniciais com as escolas de surf que se encontravam 

no espaço. Estes problemas foram um dos motivos para que o Pastor Samuel tirasse a sua 

pós-graduação em desporto, tornando-se treinador de surf para que conseguisse utilizar o 

espaço pacificamente e ser relevante naquela comunidade. Numa fase inicial a igreja era 

compreendida como uma possível concorrente para essas escolas, tendo sido necessário 

deixarem claro que essa não era a intenção. Atualmente essa relação funciona de forma 

pacífica, existindo mesmo parcerias com algumas escolas de surf que praticam preços 

especiais para que os participantes desta comunidade possam aprender este desporto. No 

entanto, o Pastor Samuel também tem atualmente a legitimidade para dinamizar aulas de 

surf. Outro ponto prende-se com a segurança do Edifício Transparente, que levantam 

alguns problemas com determinados comportamentos das crianças nos espaços comuns, 

que são geralmente resolvidos pacificamente com a direção da igreja.  

 Como já evidenciado, a ligação da igreja ao surf é algo que acontece desde o seu 

início como estratégia de alcance. À semelhança da Hillsong, apresentam uma abordagem 

contemporânea, jovem e simples, sendo um dos seus grandes objetivos simplificar ao 

máximo aquilo que pode ser simplificado para promover um maior entendimento do 

Evangelho através do estudo da Bíblia em conjunto e maior familiaridade. No entanto 

esta abordagem jovem, simples, contemporânea e relaxada de fazer igreja é vista também 

como uma fragilidade da igreja, ao mesmo tempo que poderá funcionar como ferramenta 

para o alcance. O estudo da Bíblia em comunidade é considerado um dos pilares da igreja, 

caraterizando-se como um igreja biblicista e que procura zelar pelos princípios bíblicos. 

Mas, esta comunidade acredita que a igreja não poderá deter um papel punitivo, por esse 

papel ser algo exclusivo de Deus, devendo as pessoas serem transformadas pelo Espírito 

Santo. Deste modo, a igreja procura demonstram aos seus participantes e às pessoas que 

a visitam o grande amor de Deus. Esta defende uma transformação pessoal através do 

conhecimento desse mesmo amor e da ação do Espírito Santo na vida dos participantes, 

procurando acompanhar posteriormente essa caminhada através do discipulado. Tal como 

na Hillsong, em detrimento do fogo do inferno é pregado o perdão de Deus através do 

sacrifício do seu Filho Unigénito na cruz e incentivada uma conversão e transformação 

pessoal na vida do novo crente para que este possa viver um relacionamento com o seu 

Criador. Essa preocupação foi algo muito sentido por Yamara Ferreira, atual líder de 

jovens da igreja, quando começou a frequentar a mesma: 
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“Era aquilo que eu estava a precisar na altura, nas minhas orações eu pedia a Deus uma igreja exatamente 

como a Surf Church. Uma igreja que não tivesse tanto aquele peso do julgamento, porque eu tive uma vida 

muito no mundo, se assim podemos dizer, drogas, festas…basicamente tinha tudo de errado. E entrar numa 
igreja muito conservadora, muito tradicional magoou-me muito, porque eu comecei a sentir-me toda 
errado e foi muito complicado perceber a Graça e o perdão de Deus e tudo mais (...) Eu queria uma igreja 
em que as pessoas entendessem e me amassem por aquilo que eu era, porque eu ainda não estava tipo 

perfeita, ainda não tinha deixado as minhas aventuras…” 

Procura ser uma igreja relevante nas localizações em que se encontra, procurando 

compreender as necessidades dessa população para que a possam alcançar. Ao contrário 

da Hillsong, não seguem um calendário litúrgico, afirmando que Deus deverá ser 

celebrado todos os dias e não em datas especiais. Este foi o primeiro ano em que 

realizaram algumas atividades especiais em relação ao Natal e à Páscoa, tendo as mesmas 

ocorrido num intuito evangelístico de serem datas propicias para convidar alguém a 

frequentar a igreja. Durante o período onde decorreram as observações foi também 

dinamizada uma atividade com o intuito de atrair novos atores sociais à igreja, 

nomeadamente a visualização do jogo decisivo para que o Futebol Clube do Porto se 

sagrasse campeão do campeonato referente à Primeira Liga Portuguesa. Ainda que os três 

missionários que plantaram a igreja sejam de nacionalidades estrangeiras, têm como 

missão evangelizar e alcançar a população portuguesa, detendo como público-alvo jovens 

dos catorze aos quarenta anos. Contudo, afirma que qualquer pessoa é bem-vinda a 

participar na comunidade. Neste momento existem outras igrejas em Viana do Castelo e 

em Peniche que são da responsabilidade do Pastor Troy, tendo como objetivo abrir ainda 

mais localizações ao longo da costa portuguesa. Têm como prioridade o serviço a Deus 

através do trabalho nas várias equipas de serviço e acreditam que todas as formas de 

adoração são expressões válidas e que Lhe agradam. Esses três pilares da igreja são 

explicados resumidamente pelo Pastor Samuel:  

“(...) temos como prioridade a bíblia, temos como prioridade o servir e temos como prioridade a ideia que 

Deus nos chamou para adorá-lo e todas as formas de adoração são expressões que agradam a Deus, isso 
inclui surf, inclui qualquer desporto, dança, arte, qualquer coisa que está no nosso coração, fazes com 
gosto, se nós fazemos para Deus isso é adoração e é bem-vinda na surf church, a ideia é esta. Então são 

três pilares que temos que definem hoje o que é a surf Church (...)” 

Tendo em consideração que esta é uma igreja com uma comunidade de pequena 

dimensão, apresenta uma ambiente familiar que é evidenciado através da aparência do 

local onde se realizam as reuniões. No local onde se realizam as reuniões, os participantes 
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encontram-se sentados, inclusive o pregador, encontrando-se os vários participantes 

distribuídos pelos sofás e cadeiras presentes no espaço. Esse ambiente foi notório no 

decorrer das observações realizadas, tanto ao nível da apresentação do local como das 

interações por partes dos participantes, identificando-se como uma pequena família que 

procura cuidar dos seus membros.  

 Esta igreja não se encontra assente numa designação denominacional específica, 

tendo em consideração que as origens denominacionais dos seus fundadores eram 

distintas. Os responsáveis pela mesma não atribuem relevância à questão 

denominacional, acreditando ser mais importante a cultura da igreja e as suas 

caraterísticas. Esta também não detém qualquer tipo de membresia, considerando como 

membros os participantes que os acompanham num período já recorrente, por acreditarem 

que essa maior liberdade facilita pela não existência de uma obrigação de estar presente. 

Os seus responsáveis acreditam que essa obrigação deve ser dos vários participantes com 

Deus e não com o pastor responsável ou com a igreja. No entanto, existe uma preocupação 

com o crescimento espiritual dos seus participantes e com o acompanhamento dos 

mesmos, para que este possam crescer em maturidade com Jesus Cristo.  

Revelam alguma preocupação acerca do dízimo, no sentido da mesma ser uma 

igreja plantada por estrangeiros e de um possível preconceito dos seus participantes com 

essa questão. Neste sentido, enquanto se encontravam na casa de um dos missionários 

deixavam uma caixa para ofertas na casa de banho. Atualmente a caixa de oferta encontra-

se numa mesa ao fundo do local onde são realizadas as reuniões da igreja, não existindo 

um momento específico para o ofertório no decorrer da reunião. Consideram o dízimo 

como uma forma de adoração a Deus e algo que deve ser feito de forma alegre e com 

gratidão, incentivando o mesmo de uma forma que não consideramos tão evidente como 

a iniciativa da Hillsong. Os seus responsáveis apresentam um relatório de contas aos 

participantes da igreja no intuito que os mesmos conheçam as suas necessidades, 

apresentando também as várias formas existentes para que estes possam realizar uma 

contribuição à mesma. 

 Também o processo de criação de uma estrutura organizacional foi pensado pela 

existência de uma necessidade de adaptação. Sentido a necessidade de criar essa estrutura, 

procuram conhecer a opinião da comunidade de participantes acerca desse processo. 

Tendo em consideração que não pretendem ser uma igreja internacional, sentiram 
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também a necessidade que o Pastor Samuel assumisse a liderança da localização do Porto 

pelo número de portugueses que já frequentavam a mesma. Desta forma, o Pastor Troy 

ficou responsável pela plantação de novas igrejas, mudança que se encontra prevista 

desde o planeamento da igreja. A preocupação com o plantação de novas igrejas ao longo 

da costa portuguesa é algo que se encontra bastante presente na visão e missão da igreja.  

A liderança existente é uma liderança representativa, existindo dois presbíteros 

eleitos para representar os vários participantes da igreja que se encontram na liderança 

com o Pastor Samuel. As decisões que envolvem a igreja são tomadas pelos três 

elementos que se reúnem de duas em duas semanas para discutir sobre a realidade da 

comunidade e delimitar estratégias. Atualmente existe um conjunto de quatro ministérios, 

para além do grupo dos jovens, nomeadamente o ministério das crianças, ministério do 

louvor, ministério da hospitalidade e o ministério do surf. Estes são da responsabilidade 

de cada diácono designado para o efeito, com um mandato de dois anos. Deste modo, 

cada diácono é responsável pelo bom funcionamento de uma equipa de voluntários que 

se encontram responsáveis pelas várias atividades referentes a cada ministério.  

No entanto, os participantes são livres de procurar a equipa responsável para 

apresentar sugestões ou colocar-lhe questões, não tendo sido verificado uma estrutura 

organizacional aparente no decorrer das observações. Exemplo disso é a forma como foi 

desenvolvido o grupo de jovens. Este grupo foi uma necessidade sentida pela atual líder, 

pela falta de um grupo de amigos cristãos da mesma faixa etária com os quais pudesse 

construir amizades que a edificassem. Mediante esta necessidade sentida, procurou a 

liderança para a abordar sobre a possibilidade e foi convidada a assumir o ministério de 

jovens.  

Qualquer dos seus participantes ou visitantes é convidado a participar nestas 

equipas, podendo participar no momento de louvor ou ajudar nas várias refeições servidas 

ao domingo, mostrando-se mais preocupados com as pessoas e com serem um exemplo 

do amor de Jesus para estas, em detrimento dos riscos que essa decisão poderá acarretar. 

No entanto, apresentam extremo cuidado relativamente ao ministério das crianças, 

realizando uma seleção cuidadosa acerca dos voluntários que ajudam neste ministério e 

procurando munir os mesmos com ferramentas que os possam auxiliar nesta função, 

como é o caso da formação existente para que seja possível assumir esta equipa.  
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 As reuniões dominicais da igreja têm o seu início durante a manhã, acreditando 

que a igreja é um conjunto de pessoas que estejam reunidas em nome de Jesus Cristo e 

não sendo necessário uma estrutura rígida e extremamente definida do que poderá ser 

considerado uma reunião. Como tal, encontram-se às onze horas da manhã para 

prepararem o espaço para a reunião da tarde, em consequência de funcionar também como 

ginásio. Após a arrumação e preparação do espaço para o resto do dia, realiza-se uma 

breve reunião como oportunidade para falarem acerca das atividades que ocorrerão ao 

longo do dia na igreja e as prepararem, orarem juntos e ouvirem uma pequena partilha 

acerca do texto que irá ser estudado na reunião da tarde. Após este tempo reunidos acabam 

por preparar ou irem buscar algo para almoçar, sendo geralmente algo que possa ser 

consumido de forma rápida. Às duas horas da tarde deslocam-se para a praia para o que 

denominam tempo de surf, ainda que atualmente várias pessoas já se encontrem apenas 

sentadas na praia. No entanto, quando as condições meteorológicas não se encontram 

favoráveis a essa prática são realizadas outras atividades, como andar de skate, por 

exemplo. Como este desporto é bastante exigente ao nível físico, deslocam-se para a 

igreja para que possam servir-se de mais uma refeição.  

Posteriormente, por volta das seis e meia da tarde iniciam um momento de louvor, 

tocando e cantado algumas músicas como forma de adoração a Deus, que é interrompido 

para um tempo de intervalo com direito a café e algumas sobremesas. É também neste 

momento que são cantados os parabéns aos aniversariantes da semana. A mensagem 

partilha é assumida como um estudo bíblico de metade de um capítulo de um dos livros 

da Bíblia, onde os vários participantes e o pastor responsável por esta vão interagindo 

entre si e que deverá terminar por volta das oito da noite. A mensagem é partilhada tanto 

em português como inglês, existindo sempre uma tradução simultânea, algo que também 

acontece no louvor com a projeção das letras das músicas nas duas línguas. Quando a 

mensagem termina os vários participantes dividem-se em pequenos grupos de oração, 

onde partilham os acontecimentos da semana e têm a oportunidade de orar em conjunto. 

A convivência de domingo é terminada a partir do momento em que voltam a arrumar a 

igreja que funcionará como ginásio no dia seguinte. Dentro do grupo que frequenta 

ativamente as reuniões da igreja foram contadas cerca de trinta pessoas, variando o 

número de participantes entre cerca de setenta pessoas em média, sendo dez delas 

crianças. No entanto, sendo uma igreja com forte ligação à praia, o número de 

participantes é variável em relação a fatores meteorológicos e de estações do ano. Importa 
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também salientar que esta é considerada como a principal reunião dominical desta 

comunidade, sendo a reunião da manhã maioritariamente frequentada por atores sociais 

que detêm responsabilidades na igreja e apresentando um número bastante mais reduzido 

de participantes. 

 Tendo em consideração o caráter familiar da igreja existe um elevado número de 

crianças nesta e, consequentemente, uma preocupação notória com esse ministério. 

Notamos que o ministério de crianças também é uma preocupação na Hillsong, ainda que 

não tenha sido abordado por se localizar exclusivamente nas reuniões da Maia que não 

eram a nossa preocupação de estudo. Existem duas classes (dos zero aos três anos e dos 

quatro aos oito/nove anos) que ficam na reunião até ao intervalo, dirigindo-se no final do 

mesmo para uma sala ao lado onde terão uma mensagem direcionada para a sua idade. 

Para as idades seguintes existe um dos elementos da equipa, funcionando como um 

moderador, que se senta junta a elas num grupo menor. Este elemento procura cativar a 

sua atenção na mensagem que está ser partilhada através de algumas questões sobre o que 

vai sendo falado. Como o Pastor Samuel trabalhou com adolescente durante algum tempo 

sentiu a necessidade dessa estratégia, por acreditar que os adolescentes acabam por 

absorver muito pouco do que é partilhado em consequência de serem mais propensos à 

distração.  

 Ao contrário do que acontece na Hillsong e na maioria das igrejas evangélicas, a 

santa ceia é realizada todos os domingos na reunião da tarde enquanto os participantes se 

encontram a partilhar a refeição que sucede o tempo de surf. Como são uma igreja 

inclusiva não excluem ninguém deste momento da reunião. Acreditam na sua realização 

como memorial do sacrifício de Jesus na cruz para a remissão dos pecados e que, como 

tal, é algo que deverá ser feito com alegria como forma de relembrar esse sacrifício. 

Sabendo do risco que esse memorial se torne algo comum e para que todos os 

participantes conheçam a importância do momento que está a acontecer, um dos 

participantes dinamiza uma explicação acerca do que aquele momento significa e sobre 

o porquê da sua realização. Essa partilha poderá ser realizada por qualquer pessoa que se 

disponibilize para tal.  

Ainda que os batismos também não sejam algo exclusivo, detêm uma preocupação 

maior com as pessoas que batizam, do que aquela que foi verificada na Hillsong. Estes 

acreditam que quem deseja ser batizado deve ser primeiramente acompanhado e 
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discipulado para que possa estar certo do significado do ato que irá realizar, da morte para 

a sua vida pecadora e desejos mundano em detrimento de uma vida nova através de Jesus 

Cristo e caraterizando-se como uma demonstração pública da sua fé. Como tal, o 

participante é apenas batizado após ser acompanhado durante um período de tempo 

considerável. Este batismo acontece no oceano, sendo o batizado imerso na água 

enquanto se encontram à sua volta num círculo um grupo de participantes nas suas 

pranchas de surf. No entanto, antes de passarem para o ato de batismo em si, aqueles que 

serão batizados dão um pequeno testemunho acerca de sua decisão.  

 A igreja tem também um conjunto de atividades durante a semana, procurando 

trazer a adoração a Deus para os seus restantes dias. Às quartas-feiras a igreja encontra-

se aberta para oração entre as onze horas da manhã e as quatro horas da tarde, podendo 

os integrantes da igreja deslocarem-se à mesma para um período de oração. Tal como na 

Hillsong têm um conjunto de pequenos grupos familiares (HouseFires) com o intuito de 

estudarem mais aprofundadamente o texto partilhado na reunião dominical. A liderança 

destes, bem como o local onde o mesmo é realizado, são aspetos rotativos. Existe também 

a possibilidade que a pessoa que irá liderar esse estudo partilhe uma mensagem que não 

esteja relacionada à partilhada no domingo. Anteriormente detinham aulas de dança à 

terça-feira, mas as mesmas não estavam a ser realizadas quando ocorreram as entrevistas, 

pois a pessoa responsável não se encontrava no país. Têm ainda uma noite dedicada para 

as mulheres que é realizada quinzenalmente, no intuito de passarem algum tempo juntas 

fora das reuniões dominicais e reforçarem os seus laços e partilharem experiências. Na 

semana em que a noite dedicada às mulheres não se realiza é dinamizada uma noite 

criativa, por acreditarem que todos os tipo de adoração são uma expressão válida para 

Deus. Nesta os participantes podem expressarem-se livremente ao longo da mesma, tendo 

as ferramentas e o espaço necessário para realizar os seus projetos.  

Existem também algumas atividades com os jovens que ainda não se encontram 

muito definidas por este ser um ministério ainda recente. Estas centram-se 

maioritariamente em procurarem criar convívios semanais através de idas ao cinema ou 

estarem juntos em casa de algum dos participantes e encontros de partilha e oração que 

dois em dois sábados. 
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Capítulo 6 – Perfis sociológicos dos participantes e visitantes 
Após compreendermos as caraterísticas determinantes das igrejas aqui estudadas, 

consideramos relevante conhecer os perfis dos seus participantes e visitantes através de 

um conjunto de informações recolhidas com a aplicação dos inquéritos por questionário. 

Procuramos através dessa análise, compreender se poderemos considerar os seus públicos 

enquanto jovens, urbanos e anteriormente secularizados. Procuramos ainda conhecer o 

envolvimento dos seus participantes na vida da igreja.  

 

6.1. Participantes 
Quadro 2. Caraterização sociodemográfica dos participantes da Hillsong 

Idade  

N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Percentis 

Válido Omisso 25 50 75 

71 1 29,42 10,119 14 61 23 27 35 

Género 

 Percentagem (%) 

Feminino 57,1 

Masculino 43,9 

Estado civil 

 Percentagem (%) 

Solteiro 58,3 

Casado 29,2 

Divorciado 2,8 

União de facto 1,4 

Não responde 8,3 

Nacionalidade 

 Percentagem (%) Percentagem cumulativa (%) 

Portuguesa 36,1 36,1 

Brasileira 55,5 91,7 

Angolana 2,8 94,4 

Alemã 1,4 95,8 

Mexicana 2,8 98,6 

Luso-brasileira 1,4 100,0 

 

Partindo da caraterização sociodemográfica dos participantes da localização 

portuense da Hillsong, apresentamos uma  amostra com idades compreendidas entre os 
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catorze e os sessenta e um anos de idade, com uma média aproximada de vinte e nove 

anos. Tendo em consideração estas caraterísticas, esta apresenta-se como uma população 

bastante jovem. É ainda notório que metade da população inquirida apresenta uma faixa 

etária de até vinte e sete anos, devendo ainda ser tido em consideração que apenas 25% 

da população apresenta idades superiores a trinta e cinco anos. Por outro, ao nível do 

género dos inquiridos não é revelada nenhuma diferença significativa, ainda que o género 

feminino seja um pouco mais predominante. No que concerne o estado civil desta 

amostra, ainda que a maioria dos inquiridos se encontre solteiro, facto facilmente 

explicado pelas idades apresentadas, ou casados, verificamos um percentagem que está 

divorciado ou vive em união de facto (2,8% e 1,4% respetivamente). Estas últimas podem 

ser consideradas práticas contrárias às defendidas sobre a instituição do casamento pela 

Bíblia. A nacionalidade dos inquiridos é também ela reveladora, sendo a amostra 

constituída por cerca de 90% de cidadãos portugueses e brasileiros, tendo esta última um 

peso maior que a nacionalidade portuguesa. A questão do grupo de participantes da 

Hillsong ser maioritariamente composto por atores sociais de nacionalidade brasileira foi 

percebida no decorrer das observações. Este facto pode ser verificado tanto numa análise 

geral dos participantes que se encontraram nas reuniões, como nos atores sociais que 

dinamizaram algum momento presente na estrutura destas ou lideraram a mensagem nos 

pequenos grupos de jovens que foram observados. Esta caraterística da reunião da igreja 

que se encontra presente no centro do Porto foi também notada no decorrer das duas 

entrevistas. Neste contexto, as restantes nacionalidades detêm um peso residual.  

Quando relacionamos o nível de escolaridade dos inquiridos com a sua idade 

(anexo 12), verificamos que os participantes inquiridos detêm altos níveis de 

escolaridade. Esta é maioritariamente caraterizada por atores sociais entre os vinte e um 

anos e trinta anos de idade que detêm uma licenciatura (35,7%) e com o ensino secundário 

(11,5%)14, bem como entre os trinta e um e quarenta anos de idade com uma licenciatura 

(11,5%) ou um mestrado (7,1%). 

 

 

                                                             
14 Salientamos que alguns dos inquiridos colocaram o seu nível de escolaridade concluído, enquanto outros 
colocaram o nível de escolaridade em que se encontram. Deste modo, os dados referentes às faixas etárias 
dos participantes com vinte anos ou menos e entre vinte e um e trinta anos de idade poderão apresentar 
algumas contradições.  
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Quadro 3. Situação perante o trabalho dos participantes da Hillsong 

 Percentagem (%) 

Estudante 36,1 

Exerce profissão 37,5 

Incapacidade permanentemente perante o trabalho 1,4 

À procura do primeiro emprego 2,8 

Desempregado 12,5 

Reformado  1,4 

Não responde 8,3 

 

Tendo ainda em consideração a situação perante o trabalho referente à amostra de 

participantes inquiridos, é possível observar que a sua grande maioria se encontra a 

exercer profissão (37,5%) ou a estudar (36,1%). Estas situações são algo que se configura 

como normal quando analisamos uma população jovem. À exceção da situação de 

desemprego encontrada em alguns dos participantes, facilmente explicada pelo contexto 

de crise vivenciado no país, as restantes categorias apresentam um peso residual. 

Contudo, consideramos ainda que interessante atentar para a existência de uma pequena 

percentagem da amostra que se encontrava à procura do primeiro emprego, algo que é 

também demonstrativo de uma população jovem.  

Quando questionados sobre a forma como tomaram conhecimento da igreja15, a 

maioria dos inquiridos afirma ter conhecido a mesma através da internet (34,7%), 

encontrando-se mais uma vez presente a importância das redes sociais no contexto de 

modernidade vivida. Um número considerável de participantes teve também o seu 

primeiro contacto com a comunidade através de um convite de amigos ou vizinhos 

(23,6%). No entanto, o número de inquiridos que conheceu a Hillsong dentro da sua igreja 

ou grupo religioso é também elevado (18,1%) quando comparado com as outras 

percentagens, o que poderá também ser revelador de uma boa convivência desta igreja 

com outras organizações religiosas e a sua presença nestas. Alguns dos inquiridos 

começaram ainda a frequentar a comunidade por convite de familiares (8,3%) ou colegas 

de trabalho ou escola (4,2%). Existe também uma percentagem de participantes que diz 

                                                             
15 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (2,8%). 
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já fazer parte das denominações anteriores (6,9%), bem como outra forma de 

conhecimento não especificada (1,4%).  

Quando questionados acerca do tempo em que participavam na igreja16, um 

número considerável dos participantes inquiridos frequentava a mesma quando ainda era 

Centro Cristão da Cidade (29,2%), seguindo-se os participantes que frequentam entre três 

e seis meses e entre um e dois meses (22,2% ambos). Ao contrário do que poderia ser 

espectável, somente uma pequena percentagem dos participantes (5,6%) afirma ter 

começado a frequenta a igreja com a sua transição para Hillsong. Estas percentagem 

apresenta-se mesmo inferior ao inquiridos que frequentam esta comunidade num período 

inferior a um mês ou mais de seis meses (8,3% e 11,1% respetivamente).  

A maioria dos seus participantes afirma ter uma presença17 assídua nas reuniões 

dominicais da igreja, onde 75% dos participantes frequentam as mesmas semanalmente, 

contrariando a diminuição da práticas e frequências religiosas acirradamente defendidas 

pelo conceito de secularização. Os restantes participantes participam nas reuniões no 

mínimo duas vezes, pelo menos uma vez ou menos que uma vez por mês (11,1%, 2,8% 

e 1,4% respetivamente). No entanto, importa referir que 5,5% da população não detêm 

uma frequência certa na participação desta, podendo ser relevante o estudo futuro das 

suas causas.  

Também, tendo em consideração a existência de uma reunião no centro do Porto, 

que não existia inicialmente, consideramos pertinente compreender se os vários 

participantes participavam em mais do que uma reunião dominical. Procuramos 

compreender também se o surgimento dessa reunião foi determinante para que os mesmos 

deixassem de frequentar a localização da Maia18. A maioria dos inquiridos não participa 

em mais do que uma reunião ao domingo (59,7%), ainda que a nova reunião não tenha 

sido uma fator decisivo para tal (45,7%). No entanto, a percentagem de inquiridos que 

colocaram a criação duma reunião no centro do Porto para deixarem de frequentar a 

localização da Maia é ainda considerável (41,3%). 

        Blábláblá 

                                                             
16 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (1,4%). 
17 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (4,2%). 
18 Enquanto a percentagem de não resposta à primeira questão pode ser considerada reduzida (2,8%), a 
segunda apresenta-se mais elevada (13,0%). 
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Quadro 4. Principais motivos para os participantes começarem a frequentar a Hillsong 

 Percentagem (%) 

Encontrava-se à procura de uma igreja 20,6 

Frequentava outra igreja, mas foi convidado a juntar-se a esta 4,4 

Visitou numa outra atividade e sentiu-se bem acolhido e/ou teve curiosidade de 
voltar 

22,8 

As reuniões têm uma abordagem adequada ao seu estilo de vida 19,1 

Gostou de ver muitos jovens 6,6 

Sentiu que precisava de uma transformação pessoal 1,5 

Sentiu necessidade de uma relação mais pessoal com Deus 8,8 

Está no Porto transitoriamente por motivos de estudo 8,8 

Está no Porto transitoriamente por motivos de trabalho ou outros motivos 3,7 

Já frequentava antes da transição 3,7 

 

É notória a importância dada ao amor ao próximo e à demonstração prática do 

amor de Deus presente na cultura da Hillsong relativamente aos principais motivos pelos 

quais os participantes começaram a frequentar esta comunidade. O acolhimento sentido 

pelos participantes nas atividades é considerado o principal motivo para que estes 

continuem a frequentar a igreja (22,8%). No entanto, os participantes também como as 

reuniões dinamizadas se adequam ao seu estilo de vida, podendo estas igrejas serem 

frequentadas por cristãos que não se querem ver apartados de determinadas 

sociabilidades, mas que procuram continuar a seguir os preceitos cristãos neste período 

de modernidade e, deste modo, optam por organizações que não fecham as portas para 

um mundo em transformações (Santos, 2017). Um número ainda significativo de 

inquiridos afirma também que se encontrava à procura de uma igreja (20,6%), o que 

acabando também contrariando, pelo menos em parte, as perspetivas teóricas do processo 

de secularização. Essas perspetivas poderão também ser contrariadas na medida em que 

alguns participantes afirmam terem sentido necessidade de uma relação mais pessoal com 

Deus (8,8%). Por último, tendo em consideração o número de participantes estrangeiros, 

principalmente brasileiros, é notório um número ainda significativo de estudantes que se 

encontra transitoriamente no Porto. Essa caraterística do público presente na reunião 

dominical da igreja no centro do Porto é evidenciada também pela Diana e o Pastor Isaque 

no decorrer das entrevistas. 

Ao contrário da elevada participação por parte dos inquiridos nas reuniões, é 

evidenciada uma situação contrária ao nível da participação destes nas atividades, sendo 
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esta mais reduzida. Quando questionados sobre a sua participação no pequeno grupo 

familiar de jovens19 a maioria dos inquiridos afirma não participar (52,8%). Contudo, essa 

situação é facilmente explicada pela faixa etária da atividade, como evidenciado no 

capítulo anterior acerca do grupo de WhatsApp deste. Dos participantes do pequeno 

grupo jovem, a sua maioria marca a sua presença semanalmente (44,1%) ou pelo menos 

duas vezes por mês (23,5%). No entanto, salientamos também um número significativo 

de participantes que não detém uma frequência exata no mesmo (14,7%) e outros que 

afirmam participar um vez por mês ou menos que uma vez (11,8% e 5,9% 

respetivamente). A maioria dos participantes inquiridos diz também não participar 

noutras atividades20 (55,55%). Os restantes inquiridos (38,9%), indicaram as seguintes 

atividades: outras atividades do ministério de jovens não especificadas (31,1%), outros 

pequenos grupos familiares (11,1%), noites de ADN, Sportlife e o primeiro aniversário 

da igreja como Hillsong (ambas 8,9%), summer camps, King builders e conferências (as 

três 6,7%), curso de fundamentos bíblicos e eventos especiais (ambos 4,4%) e sunsets 

(2,2%). 

Por outro lado, a sua maioria participa nas equipas de serviço existente na igreja21 

(51,4%), ainda que fosse expectável maior participação tendo em consideração a cultura 

de serviço presente na igreja. Tendo em consideração que os participantes podem 

encontrar-se envolvidos em mais do que uma equipa, categorizamos as equipas 

selecionadas em ordem decrescente da participação por parte dos inquiridos: louvor 

(27,7%), acolhimento (25,9%), multimédia (16,6%), montagens/desmontagens e trabalho 

com crianças (ambas com 7,4%), produção/gravações e redes sociais (ambas com 3,7%), 

direção de palco, eventos & decoração, ajuda social e AmorGlória22 (as quatro com 

1,9%). A partir de uma observação exploratória, parece existir uma correlação positiva 

entre o tempo em que o participante frequenta a igreja e a sua participação nas equipas 

(um membro antigo apresenta maior probabilidade de pertencer a uma das equipas). 

 

 

 

                                                             
19 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (1,4%). 
20 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (5,6%). 
21 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (4,2%).  
22 Equipa referente ao ministério de jovens.  
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B Quadro 5. Frequência noutras igrejas ou grupos religiosos – participantes Hillsong 

Frequentavam outras igrejas ou grupos religiosos 

 Percentagem (%) 

Sim 61,1 

Frequenta e pretende continuar a frequentar 11,1 

Não  26,4 

Não responde 1,4 

Denominação da igreja ou grupo religioso que frequentam ou costumavam frequentar 

 Percentagem (%) 

Igreja católica 7,5 

Igreja protestante/evangélica 77,4 

Outro 1,9 

Não responde 13,2 

 

Ainda que a maioria dos seus participantes detenha algum background religioso 

(61,1%), um número significativo de participantes não tinha contacto com uma igreja 

com grupo religioso específico (26,45%). Esses últimos participantes são 

maioritariamente de nacionalidade portuguesa (53,8%), dado obtido a partir de um 

cruzamento da frequência em alguma organização religiosa com nacionalidade dos 

inquiridos. Isto acaba por estar de acordo com o referido pelo Pastor Isaque no decorrer 

da entrevista, afirmando que a maioria dos participantes alcançados pela igreja são 

portugueses. Salientamos também que, ao contrário do que poderia ser esperado em 

consequência do peso da igreja católica no país, a maioria dos participantes vem de uma 

tradição protestante evangélica (77,4%), ainda que esta situação possa ser explicada pela 

Hillsong ser uma igreja deste movimento. Dentro desses grupos religiosos, encontram-se 

maioritariamente igrejas batistas, igrejas da Assembleia de Deus e várias igrejas 

evangélicas brasileiras. No entanto, existem também dois participantes que já 

frequentaram a Surf Church. Deste modo, seria interessante um estudo mais aprofundado 

sobre o possível câmbio de atores sociais entre estas novas igrejas que se configuram 

como casos de «sucesso», procurando-se conhecer as causas do mesmo.  

A maioria dos participantes afirma também ter convidado alguém das suas redes 

de proximidade23 para visitar a igreja (79,2%). Dentro desses convidados, encontra-se 

como grupo de eleição os seus amigos (47,4%) e colegas de escola ou trabalho (14,9%), 

                                                             
23A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (2,8%).  
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facto que é compreensível ao considerarmos a rede de sociabilidades da população jovem, 

seguindo-se convites nas redes sociais (10,5%)24. No entanto, são ainda referidos os seus 

familiares, como pais e tios (10,5%), irmãos e primos (7,0%) e filhos e sobrinhos ou o 

namorado/cônjuge (1,8%), bem como vizinhos (10,5%).  

Quadro 6. Alterações na vida dos participantes após começar a frequentar a Hillsong (%)25 

 1-2 3-4 4-6 7-8 9-10 NR 

Passou a ser uma pessoa melhor 11,1 2,8 19,4 23,6 34,8 8,3 

Tem uma relação mais próxima de Deus 8,4 2,8 18,0 20,8 41,7 8,3 

Ora diariamente 12,6 8,4 15,3 15,2 40,2 8,3 

Lê a Bíblia diariamente 16,7 15,4 18,0 18,0 23,6 8,3 

A sua relação com os pais/família mudou 
positivamente 

9,7 7,1 15,2 22,2 37,5 8,3 

A sua relação com os colegas de escola/trabalho 
mudou positivamente 

9,7 7,1 18,0 20,8 36,1 8,3 

A sua relação com os seus amigos mudou 
positivamente 

9,7 4,2 19,5 20,8 30,5 15,3 

A sua relação com o namorado/cônjuge mudou 
positivamente 

11,2 1,6 12,6 12,6 27,3 34,7 

Abandonou determinados comportamentos (ex.: 
linguagem, vício de fumar)  

16,8 4,3 20,8 18,1 20,6 19,4 

Alterou o tipo de publicações nas suas redes sociais 22,2 2,8 22,2 9,7 22,3 20,8 

 

Legenda: 

1-2: discorda totalmente; 3-4: discorda moderadamente; 5-6: não concorda nem discorda; 7-8: concorda moderadamente; 9-10: 
concorda totalmente; NR: não responde 

 

Procuramos analisar por último as mudanças na vida dos inquiridos após 

começarem a frequentar estas igrejas. A partir desta análise, verificamos serem notórias 

as diferenças sentidas pelos inquiridos na sua vida pessoal com a participação na Hillsong. 

Estes acreditam terem melhorado a sua personalidade e a sua relação com Deus (ao 

orarem e ao lerem a Bíblia diariamente, por exemplo). Afirmam também verificarem uma 

mudança positiva na sua relação com os seus pais e restante família, bem como  com 

                                                             
24 Esta percentagem encontra-se diferente da apresentada no capítulo anterior. A primeira tem em 
consideração os indivíduos que responderam afirmativamente à questão em relação com os que afirmaram 
não convidar os participantes das suas redes sociais. Já este cálculo detém em consideração as respostas 
afirmativas de cada variável, efetuando-se posteriormente um cálculo para a percentagem que cada resposta 
positiva detém na questão.  
25 Uma quantidade considerável de indivíduos não respondeu às questões presentes no quadro. A 
percentagem de não resposta aumenta no decorrer das respostas. A elevada percentagem de não resposta 
na questão referente à mudança na relação com o namorado/cônjuge é facilmente explicada pelo número 
de inquiridos que não se encontram numa relação.  
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outras redes de proximidade. Estes dizem ainda terem abandonado antigos 

comportamentos (como alguma má linguagem ou o hábito de fumar, por exemplo) e 

modificado o conteúdo publicado nas suas redes sociais, ainda que com uma diferença 

menor nas suas percentagens que nas questões anteriores.  

Quadro 7. Caraterização sociodemográfica dos participantes da Surf Church 

Idade  

N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Percentis 

Válido Omisso 25 50 75 

40 1 29,08 10,531 7 59 22,50 27,00 24,75 

Género 

 Percentagem (%) 

Feminino 59,7 

Masculino 40,3 

Estado civil 

 Percentagem (%) 

Solteiro 46,3 

Casado 43,9 

Divorciado 4,9 

Não responde 4,9 

Nacionalidade 

 Percentagem (%) Percentagem cumulativa (%) 

Portuguesa 26,8 26,8 

Brasileira 31,7 58,5 

Alemã 7,3 65,9 

Norte-americana 14,6 80,5 

Iraniana 2,4 83,5 

Polaca 2,4 85,4 

Turco-britânica 2,4 87,8 

Suíço-portuguesa 4,9 92,7 

Angolana-portuguesa 4,9 97,6 

Não responde 2,4 100,0 

 

A caraterização da amostra de participantes inquiridos na Surf Church é 

semelhante à já referida na Hillsong. É possível observarmos uma  amostra com idades 

compreendidas entre os sete e os cinquenta e nove anos de idade, com uma média 

aproximada de vinte e nove anos, caraterizando-se também como uma população bastante 

jovem. É ainda notório que metade da população inquirida apresenta uma faixa etária de 
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até vinte e sete anos, devendo ainda ser tido em consideração que apenas 25% da 

população apresenta idades superiores a vinte e cinco anos. Também ao nível do género 

dos inquiridos não é revelada nenhuma diferença significativa, ainda que o género 

feminino seja um pouco mais predominante. Relativamente ao estado civil desta amostra, 

ainda que a maioria dos inquiridos se encontrem solteiros ou casados, verificamos uma 

situação de divórcio. À semelhança do que foi referido anteriormente, poderá considera-

se como um prática contrária à permitida por algumas igrejas protestantes e evangélicas 

pela conceção bíblica acerca da instituição do casamento. Ao contrário do que foi já 

verificado ao nível dos participantes da Hillsong, esta igreja apresenta-se bastante 

diversificada etnicamente, tendo como principais nacionalidade a portuguesa e as 

nacionalidades dos seus fundadores (alemã, brasileira e norte-americana).  

Quando relacionamos o nível de escolaridade dos inquiridos com a sua idade 

(anexo 13), verificamos que estes detêm altos níveis de escolaridade. Esta é caraterizada 

maioritariamente por atores sociais entre os vinte e um anos e trinta anos de idade que 

detêm uma licenciatura (23,8%) ou mestrado (12,8%) e com o ensino secundário 

(15,4%)26, bem como participantes com vinte anos ou menos com o ensino secundário 

(10,2%).  

Quadro 8. Situação perante o trabalho dos participantes da Surf Church 

 Percentagem (%) 

Estudante 26,8 

Exerce profissão 61,0 

À procura do primeiro emprego 2,4 

Reformado  7,4 

Não responde 2,4 

 

Tendo ainda em consideração a situação perante o trabalho referente à amostra de 

participantes inquiridos, é possível observar que a sua grande maioria se encontra a 

exercer profissão (61,0%) ou a estudar (26,8%), à semelhança dos resultados obtidos no 

inquérito por questionário aos participantes da Hillsong. À exceção da situação de 

reforma encontrada em alguns dos participantes (7,4%), o que poderá ser estranho numa 

                                                             
26 Salientamos que alguns dos inquiridos colocaram o seu nível de escolaridade concluído, enquanto outros 
colocaram o nível de escolaridade em que se encontram. Deste modo, os dados referentes às faixas etárias 
dos participantes com vinte anos ou menos e entre vinte e um e trinta anos de idade poderão apresentar 
algumas contradições.  
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igreja com as suas caraterísticas, as restantes categorias apresentam um peso residual. 

Contudo, essa situação é facilmente explicada quando temos em consideração o caráter 

mais familiar desta igreja. É também interessante atentar para a existência de uma 

pequena percentagem que se encontrava à procura do primeiro emprego, como ocorrido 

na caraterização anterior.  

Quando questionados sobre a forma como tomaram conhecimento da igreja, a 

maioria dos inquiridos afirma ter sido convidado por familiares (24,4%), revelando o 

também o contexto familiar abordado ao longo caraterização desta comunidade. No 

entanto, uma percentagem significativa dos participantes foi convidada por 

amigos/vizinhos ou por amigos surfistas (ambas com 17,1%). Esta última espectável pela 

ligação da igreja a este desporto. Os restantes inquiridos  já participavam da mesma desde 

o seu surgimento (14,6%) ou conheceram-na através da internet (12,2%) ou dentro da 

organização religiosa que frequentavam ou frequentam (9,8%). Existe ainda uma 

percentagem residual de inquiridos que foi convidado pelos seus colegas de escola ou 

trabalho ou tomou conhecimento através de um projeto da OM (ambas com 2,4%).  

Dentro deste contexto, a maioria dos participantes inquiridos frequenta a Surf 

Church desde o seu início27 (31,7%) ou há um ano ou mais (29,3%). No entanto, existe 

ainda um número considerável de participantes que se encontrava na igreja há menos de 

um mês (9,8%) ou mais de seis meses (7,3%). Os restantes participantes frequentam-na 

há dois ou três anos ou um ou dois meses (ambos com 4,9%), bem como há mais de três 

anos ou entre três a seis meses (ambos com 2,4%).  

A sua maioria afirma ter uma presença28 assídua nas reuniões dominicais da igreja, 

sendo estas frequentadas semanalmente pela maioria dos inquiridos (70,7%), à 

semelhança do observado nos inquéritos aplicados à Hillsong. A frequência que os 

inquiridos afirmam deter na sua participação nas reuniões pode contrariar a perspetiva 

que na modernidade os atores socias não atribuem importância à dimensão espiritual e 

prática religiosa. Os restantes participantes frequentam as reuniões no mínimo duas vezes 

ou uma vez por mês (9,8% e 2,4% respetivamente). No entanto, importa referir que um 

número considerável de participantes inquiridos não detém uma frequência certa nas 

                                                             
27 A questão apresenta uma percentagem de não resposta considerável (7,3%).  
28 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (2,4%). 
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reuniões dominicais (14,6%), à semelhança dos dados obtidos a partir dos inquéritos por 

questionário aplicados na Hillsong. 

Quadro 9. Principais motivos para os participantes começarem a frequentar a Surf Church  

 Percentagem (%) 

Encontrava-se à procura de uma igreja 13,3 

O surf foi determinante para a sua vinda 2,2 

Frequentava outra igreja, mas foi convidado a juntar-se a esta 4,5 

Visitou numa outra atividade e sentiu-se bem acolhido e/ou teve curiosidade de 
voltar 

6,7 

As reuniões têm uma abordagem adequada ao seu estilo de vida 18,9 

Gostou de ver muitos jovens 10,0 

Sentiu que precisava de uma transformação pessoal 3,3 

Sentiu necessidade de uma relação mais pessoal com Deus 8,9 

Achou interessante a relação da igreja ao surf 11,1 

O facto da reunião ser bilíngue foi determinante para a sua vinda 6,7 

Está no Porto transitoriamente por motivos de estudo 2,2 

Está no Porto transitoriamente por motivos de trabalho ou outros motivos 6,7 

Suporte familiar 2,2 

Outros motivos 3,3 

  

A sua abordagem simples e contemporânea é o motivo eleito pelos inquiridos para 

a sua participação, considerando-a uma igreja adequada aos seus estilos de vida (18,9%), 

existindo ainda um número considerável com interesse pela sua ligação ao surf (11,1%) 

e agradado com o número de jovens existentes (10,0%). No entanto, como é possível 

verificar pela sua percentagem reduzida (2,2%) e abordado no decorrer das entrevistas, 

atualmente o surf não é uma ferramenta decisiva no alcance de jovens por parte desta 

comunidade. À semelhança do ocorrido com o participantes da Hillsong, um número 

considerável de inquiridos afirma ter-se encontrado à procura de uma igreja (13,3%) ou 

que sentia necessidade de uma relação mais pessoal com Deus (8,9%). Por último, tendo 

em consideração o número de atores sociais estrangeiros que participam na igreja, 

consideramos importante atentar no número de inquiridos que se encontra no Porto 

transitoriamente, verificando-se uma situação inversa do ocorrido na Hillsong, sendo a 

sua deslocalização maioritariamente por motivos de trabalho ou outros motivos.   

A situação é também inversa ao ocorrido na Hillsong ao nível da participação nas 

atividades, verificando-se uma participação nas mesmas pela maioria dos participantes 
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(63,4%)29, ainda que esta possa ser considerada ainda reduzida. As atividades referidas 

pelos participantes inquiridos são os pequenos grupos familiares (25,6%), noites criativas 

(18,9%), atividades relacionadas ao surf (17,6%), noite das mulheres (14,9%), oração 

semanal (13,5%), as várias atividades do ministério de jovens (5,4%) e aulas de dança 

(4,1%). Quando questionados acerca da sua presença nos pequenos grupos familiares e 

na oração semanal, as resposta diferiram mediante a atividade30. Relativamente aos 

pequenos grupos familiares a sua maioria detém uma participação semanal (55,5%), 

enquanto a maioria dos inquiridos diz não ter uma frequência certa no momento de oração 

semanal (50,0%).  

A maioria dos participantes inquiridos encontra-se também envolvido numa 

equipa de serviço31 ou mais (58,5%). À semelhança do que foi realizado anteriormente, 

tendo em consideração que estes podem encontrar-se envolvidos em mais que uma 

equipa, categorizamos as equipas referidas em ordem decrescente da participação por 

parte dos inquiridos: montagem e desmontagem do espaço (33,3%)32, Kids Club (23,1%), 

louvor (20,5%), refeições e snacks (12,9%), redes sociais e outras equipas não 

especificadas (ambas 5,1%). À semelhança da Hillsong, ao realizarmos uma cruzamento 

de variáveis meramente exploratório, parece existir uma correlação positiva entre o tempo 

em que os inquiridos frequentam a igreja e a sua participação nas equipas. No entanto, 

esta relação parece ser menos linear que a verificada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 A percentagem de não resposta apresenta um valor de 7,3%, podendo este valor ser considerável.  
30 Relativamente à restante participação nos pequenos grupos familiares, um número considerável de 
inquiridos não tem uma frequência certa (27,7%) ou frequenta no mínimo duas vezes, uma vez ou menos 
que uma vez por mês (os três 16,8%). Relativamente ao momento de oração, 20% dos inquiridos afirma 
frequentá-lo semanalmente, existindo também participantes que frequentam o mesmo no mínimo duas 
vezes, uma vez ou menos que uma vez por mês (os três 10,0%). 
31 A percentagem de não resposta apresenta um valor de 7,3% podendo este valor ser considerável. 
32 Esta é uma atividade realizada em conjunto no início da manhã e no final do dia de domingo pelos vários 
participantes, sendo expectável a sua elevada percentagem. 
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Quadro 10. Frequência noutras igrejas ou grupos religiosos – participantes Surf Church 

Frequentavam outras igrejas ou grupos religiosos 

 Percentagem (%) 

Sim 63,5 

Frequenta e pretende continuar a frequentar 17,1 

Não 19,5 

Denominação da igreja ou grupo religioso que frequentam ou costumavam frequentar 

 Percentagem (%) 

Igreja católica 3,0 

Igreja protestante/evangélica 91,0 

Outro 3,0 

Não responde 3,0 

  

Ainda que a maioria dos seus participantes já detenha algum background religioso 

(63,5%), um número significativos de participantes foram alcançados por esta igreja 

(19,5%). Estes participantes são maioritariamente de nacionalidade portuguesa (63,6%). 

À semelhança do ocorrido com os participantes da Hillsong, os inquiridos vêm 

maioritariamente de uma tradição evangélica protestante. Dentro desses grupos 

religiosos, encontram-se maioritariamente igrejas batistas, e algumas igrejas evangélicas 

brasileiras e norte-americanas. Salientamos também o caso de um participante que 

frequentava um localização estrangeira da Hillsong.  

A maioria dos participantes afirma também ter convidado alguém das suas redes33 

de proximidade34 para participar nas atividades da igreja (80,%). Dentro desses 

convidados, à semelhança dos participantes da Hillsong, encontra-se como grupo de 

eleição os seus amigos (27,6%) e colegas de escola ou trabalho (13,3%). No entanto, são 

ainda referidos os seus familiares, como pais e tios (12,2 %), irmãos e primos (10,2%) e 

filhos e sobrinhos (6,1%), bem como vizinhos (10,2%), pessoas que se encontram nas 

suas redes sociais (11,2)35 e amigos ou colegas do surf (8,2%) – tendo em consideração a 

sua ligação a este desporto.  

                                                             
33 Um participante afirmou já ter convidado outra pessoa para frequentar a igreja, mas não indicou quem. 
34 A questão apresenta uma percentagem de não resposta reduzida (2,8%).  
35 Esta percentagem encontra-se diferente da apresentada no capítulo anterior. A primeira tem em 
consideração os indivíduos que responderam afirmativamente à questão em relação com os que afirmaram 
não convidar os participantes das suas redes sociais. Já este cálculo detém em consideração as respostas 
afirmativas de cada variável, efetuando-se posteriormente um cálculo para a percentagem que cada resposta 
positiva detém na questão. 
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Quadro 11. Alterações na vida dos participantes após começar a frequentar a Surf Church (%)36 

 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 NR 

Passou a ser uma pessoa melhor 7,3 2,5 24,4 29,3 21,9 14,6 

Tem uma relação mais próxima de Deus 4,9 4,9 14,7 29,2 31,7 14,6 

Ora diariamente 9,8 2,4 22,0 19,5 31,7 14,6 

Lê a Bíblia diariamente 19,5 7,4 19,5 24,4 14,6 14,6 

A sua relação com os pais/família mudou 
positivamente 

7,3 7,3 24,5 29,2 17,1 14,6 

A sua relação com os colegas de escola/trabalho 
mudou positivamente 

12,2 7,3 17,1 31,7 17,1 14,6 

A sua relação com os seus amigos mudou 
positivamente 

7,3 7,3 19,5 34,2 17,1 14,6 

A sua relação com o namorado/cônjuge mudou 
positivamente 

14,6 5,0 16,9 17,0 12,2 34,3 

Abandonou determinados comportamentos (ex.: 
linguagem, vício de fumar)  

22,0 7,3 19,5 7,3 21,9 22,0 

Alterou o tipo de publicações nas suas redes sociais 29,3 7,4 19,5 9,7 14,6 19,5 

 

Legenda: 

1-2: discorda totalmente; 3-4: discorda moderadamente; 5-6: não concorda nem discorda; 7-8: concorda moderadamente; 9-10: 
concorda totalmente; NR: não responde 

 

A partir desta análise, verificamos serem notórias as diferenças sentidas pelos 

inquiridos na sua vida pessoal com a participação na Surf Church nas primeiras questões, 

à semelhança do ocorrido na Hillsong. Estes acreditam terem melhorado a sua 

personalidade e a sua relação com Deus (ao orarem e ao lerem a Bíblia diariamente, por 

exemplo). Afirmam também verificarem uma mudança positiva na sua relação com os 

seus pais, restante família e com outras redes de proximidade. Contudo, afirmam não 

terem abandonado antigos comportamentos (como alguma má linguagem ou o hábito de 

fumar, por exemplo), bem como modificado o conteúdo publicado nas suas redes sociais. 

Importa salientar que quando questionados acerca do abandono de antigos hábitos essa 

diferença é residual, nomeadamente de 0,1%. No entanto, considerando a percentagem 

de participantes que afirmam não concordar nem discordar com uma diferença 

significativa ao nível do abandono de hábitos, consideramos que estes não são alterados.  

 

                                                             
36Uma quantidade considerável de indivíduos não respondeu às questões presentes no quadro. A 
percentagem de não resposta aumenta no decorrer das respostas. A elevada percentagem de não resposta 
na questão referente à mudança na relação com o namorado/cônjuge é facilmente explicada pelo número 
de inquiridos que não se encontram numa relação. 
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6.2. Visitantes 
Quadro 12. Caraterização sociodemográfica dos visitantes da Hillsong 

Idade  

N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Percentis 

Válido Omisso 25 50 75 

25 0 27,64 10,464 13 53 22 24 30 

Género 

 Percentagem (%) 

Feminino 56,0% 

Masculino 44,0% 

Estado civil 

 Percentagem (%) 

Solteiro 44,0 

Casado 32,0 

Divorciado 12,0 

Não responde 12,0 

Nacionalidade 

 Percentagem (%) Percentagem cumulativa (%) 

Portuguesa 20,0 20,0 

Brasileira 68,0 88,0 

Angolana 4,0 92,0 

Mexicana 4,0 96,0 

Dinamarquesa 4,0 100,0 

 

A amostra de visitantes inquiridos na Hillsong portuense é semelhante à amostra 

recolhida na mesma localização referente aos participantes desta. Estes apresentam uma  

amostra com idades compreendidas entre os treze e os cinquenta e três anos de idade, 

com uma média aproximada de vinte e oito anos, caraterizando-se como uma população 

bastante jovem, à semelhança do ocorrido com os participantes inquiridos. Ressaltamos 

ainda que metade da população inquirida apresenta uma faixa etária de até vinte e quatro 

anos e que apenas 25% da população apresenta idades superiores a trinta anos. Também 

ao nível do género dos inquiridos não é revelada nenhuma diferença significativa, ainda 

que o género feminino seja um pouco mais predominante, situação que é verificada em 

todas as amostras recolhidas. No que concerne o estado civil desta amostra, a maioria dos 

inquiridos encontram-se solteiros ou casados, verificando-se novamente uma 

percentagem de inquiridos divorciados (12,0%). A nacionalidade dos inquiridos é 
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também ela reveladora, sendo a amostra constituída por 88% de cidadãos portugueses e 

brasileiros, tendo esta última um peso maior que a nacionalidade portuguesa, como 

ocorrido na amostra dos participantes desta comunidade.  

Quando relacionamos o nível de escolaridade dos inquiridos com a sua idade 

(anexo 14), verificamos que os seus visitantes também detêm altos níveis de escolaridade. 

Estes são maioritariamente caraterizados por atores sociais entre os vinte e um e trinta 

anos com uma licenciatura (22,7%) ou com o ensino médio/bacharelato (13,7%). 

 Quadro 13. Situação perante o trabalho dos visitantes da Hillsong 

 Percentagem (%) 

Estudante 24,0 

Exerce profissão 40,0 

Desempregado 16,0 

Não responde 20,0 

 

Tendo ainda em consideração a situação perante o trabalho referente à amostra de 

visitantes inquiridos, é possível observar que a grande maioria se encontra a exercer 

alguma profissão (40,0%) ou a estudar (24,0%). Isto é  algo que se configura como normal 

quando analisamos uma população jovem, como referido anteriormente. No entanto, 

verificamos uma percentagem de indivíduos desempregados que é também significativa 

(16%), bem como de indivíduos que não responderam à questão (20,0%). Estes resultados 

poderão encontra-se relacionados com o facto de ser uma população mais reduzida (25 

inquiridos).  

A maioria destes visitantes conheceu a localização da Hillsong no Porto37 através 

das suas redes sociais ou página eletrónica (48,0%) ou através de um amigo ou vizinho 

(24,0%). Os restantes tiveram conhecimento da mesma dentro da comunidade religiosa 

que frequentam, por trabalharem ou viverem próximos ao local das reuniões ou foram 

convidados por familiares (os três 8,0%).  

 

 

                                                             
37 A questão apresenta uma percentagem de não resposta relativamente reduzida tendo em consideração a 
dimensão da amostra (4,0%).  
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Quadro 14. Primeira impressão dos visitantes em relação à Hillsong 

 Percentagem (%) 

Gostou do acolhimento que sentiu por parte dos participantes 3,9 

Sentiu-se bem acolhido e por isso tem curiosidade em voltar 26,9 

Encontrava-se à procura duma igreja e achou esta um máximo 5,8 

Ficou surpreendido com o estilo da reunião, mas tem curiosidade em voltar 13,5 

Sente que as reuniões têm uma abordagem adequada ao seu estilo de vida 11,5 

Gostou do estilo de louvor e de descontração/animação existente 15,4 

Gostou da mensagem e da forma como esta foi partilhada 1,9 

Gostou de ver muitos jovens 15,4 

Estranhou o espaço onde a reunião é realizada 1,9 

O tipo de louvor causou-lhe alguma estranheza 1,9 

Percebeu a necessidade de grandes mudanças na sua vida durante a reunião 1,9 

 

Após assistirem à reunião dominical, à semelhança do ocorrido na análise dos 

inquéritos dos seus participantes, a sua maioria parece reconhecer o serviço de 

acolhimento por parte dos voluntários da Hillsong, sendo algo que os faz ter curiosidade 

em voltar (26,9%). Um número ainda considerável de inquiridos gostou do estilo de 

louvor e da descontração existente nas reuniões e do facto da mesma ser maioritariamente 

constituídas por jovens (ambas com 15,4%). Estes revelam também curiosidade de voltar 

ao ter ficado surpreendido com o estilo da reunião (13,5%) que é para muitos adequada 

ao seu estilo de vida (11,5%). Estes dados acabam por corroborar as caraterísticas 

evidenciadas no capítulo anterior, acerca da caraterização das comunidades estudadas. 

Quadro 15. Frequência noutras igrejas ou grupos religiosos – visitantes Hillsong 

Frequentavam outras igrejas ou grupos religiosos 

 Percentagem (%) 

Frequenta e pretende continuar a frequentar 32,0 

Frequenta, mas pretende mudar-se para esta igreja 32,0 

Já frequentou, mas encontra-se afastado  28,0 

Não 8,0 

Denominação da igreja ou grupo religioso que frequentam ou costumavam frequentar 

 Percentagem (%) 

Igreja católica 21,8 

Igreja protestante/evangélica 69,5 

Não responde 8,7 
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Se alguns dos visitantes frequentam uma comunidade religiosa e mostram 

interesse em continuar a frequentá-la (32,0%), podendo ser visitantes estrangeiros, ou 

pretendem deixar a sua comunidade para juntar-se à Hillsong (32,0%), um número 

considerável de inquiridos afirma encontrar-se afastado há algum tempo (28,0%). Existe 

também um número mais reduzido de visitantes que não detêm qualquer background 

religioso (8,0%), podendo revelar-se uma oportunidade para que essas pessoas sejam 

alcançadas e convertidas, sendo esse um dos principais objetivos desta igreja. À 

semelhança daquilo que foi observado na análise dos inquéritos dos seus participantes, 

também os visitantes inquiridos vêm de uma tradição protestante, ainda que exista um 

pequeno número de católicos romanos. Estes frequentam ou frequentavam 

maioritariamente igrejas batistas ou outra localização da Hillsong, bem como a 

Assembleia de Deus, encontrando-se estas igrejas relacionadas com o processo de 

desenvolvimento tanto da igreja local como da igreja global. As igrejas que os visitantes 

inquiridos frequentam ou frequentavam são semelhantes às referidas pelos seus 

participantes. 

Quadro 16. Principais motivos dos visitantes da Hillsong para a saída da igreja ou grupo religioso 
anterior 

 Percentagem (%) 

A igreja que frequentava encerrou 5,3 

Mudança de país 26,2 

Não se identificava com as doutrinas da igreja 15,8 

Problemas/conflitos com os participantes ou com as lideranças 10,5 

A missa era muito repetitiva e não tinha qualquer significado para este 10,5 

O tipo de culto era muito antiquado 5,3 

O sermão/pregação era muito maçador 5,3 

Não havia jovens 15,8 

Outra motivação 5,3 

 

O principal motivo para que para que os visitantes tenham deixado de frequentar 

a sua igreja ou grupo religioso anterior prende-se com uma mudança de país (26,2), 

podendo o mesmo encontrar-se relacionado com o quadro de mobilidade presente nas 

sociedades ocidentais contemporâneas em consequência do processo de globalização. No 

entanto, um número significativo de visitantes diz não se identificar com as doutrinas da 

igreja (15,8%), ter problemas ou conflitos com os participantes ou lideranças deste, bem 
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como um desagrado pela forma como a missa era realizada (10,5% ambos). Estas últimos 

evidenciam uma perda de importância das formas de religiosidade mais tradicionais, algo 

que foi referida no decorrer desta dissertação.  

Quadro 17. Caraterização sociodemográfica dos visitantes da Surf Church 

Idade  

N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Percentis 

Válido Omisso 25 50 75 

13 0 25,62 11,843 8 46 19 22 36,50 

Género 

 Percentagem (%) 

Feminino 53,8% 

Masculino 46,2% 

Estado civil 

 Percentagem (%) 

Solteiro 61,5 

Casado 25,1 

União de facto 15,4 

Nacionalidade 

 Percentagem (%) Percentagem cumulativa (%) 

Portuguesa 15,4 15,4 

Brasileira 15,4 30,8 

Alemã 23,1 53,9 

Espanhola 23,1 77,0 

Peruana 7,6 84,6 

Suíça 15,4 100,0 

 

Também a amostra de inquiridos relativa aos visitantes da Surf Church mostra 

várias caraterísticas semelhantes à amostra recolhida dos seus participantes. Observamos 

uma  amostra com idades compreendidas entre os oito e os quarenta e seis anos de idade, 

com uma média aproximada de vinte e seis anos, caraterizando-se como uma população 

bastante jovem, tanto à semelhança da Hillsong com da outra amostra desta. A metade da 

amostra inquirida apresenta uma faixa etária de até vinte e dois anos e onde apenas 25% 

da população apresenta idades superiores a trinta e sete. À semelhança das restantes 

populações inquiridas, não é revelada nenhuma diferença significativa, ainda que o 

género feminino seja também um pouco mais predominante. Relativamente ao seu estado 

civil, a maioria dos inquiridos da amostra encontram-se solteiros ou casados (61,5% e 



 104 

25,1% respetivamente), ainda que parte da amostra viva em união de facto (15,4%). À 

semelhança dos seus participantes inquiridos, também a amostra dos seus visitantes 

apresenta-se bastante diversificada ao nível de nacionalidades. Salientamos uma 

percentagem significativa ao nível das nacionalidades dos seus fundadores, ainda que não 

exista nenhum inquirido de nacionalidade norte-americana. Verificamos também um 

número considerável dos seus visitantes de nacionalidade portuguesa (15,4%), bem como 

da nacionalidade espanhola (23,1%) e suíça (15,4%).  

Quando relacionamos o nível de escolaridade dos inquiridos com a sua idade 

(anexo 15), verificamos que estes detêm altos níveis de escolaridade, à semelhança 

daquilo que foi também observado nas amostras anteriores. Esta amostra é 

maioritariamente caraterizada por atores sociais entre os vinte e um anos e trinta anos de 

idade que detêm uma licenciatura (23,8%) ou mestrado (12,8%) e com o ensino 

secundário (15,4%)38, bem como participantes com vinte anos ou menos com o ensino 

secundário.  

Quadro 18. Situação perante o trabalho dos participantes da Surf Church 

 Percentagem (%) 

Estudante 38,5 

Exerce profissão 61,5 

 

Tendo ainda em consideração a situação perante o trabalho referente à amostra de 

visitantes inquiridos, encontramos uma situação semelhante às anteriores amostras 

populacionais. No entanto, não é verificável qualquer ator social que não se encontre a 

exercer uma profissão (61,5%) ou a estudar (38,5%).  

A maioria destes visitantes teve o seu primeiro contacto com a Surf Church através 

do convite de amigos ou vizinhos para frequentar uma das suas atividades ou reuniões 

(38,5%) ou dentro da sua igreja ou grupo religioso (23,1%). Os restantes visitantes 

encontraram a igreja através da internet, numa visita em família ou foram convidados por 

amigos surfistas, colegas de trabalho ou de escola, bem como familiares (todas as opções 

com 7,7%). 

                                                             
38 Salientamos que alguns dos inquiridos colocaram o seu nível de escolaridade concluído, enquanto outros 
colocaram o nível de escolaridade em que se encontram. Deste modo, os dados referentes às faixas etárias 
dos visitantes com vinte anos ou menos e entre vinte e um e trinta anos de idade poderão apresentar algumas 
contradições.  



 105 

Quadro 19. Primeira impressão dos visitantes em relação à Surf Church 

 Percentagem (%) 

Gostou do acolhimento que sentiu por parte dos participantes 9,2 

Sentiu-se bem acolhido e por isso tem curiosidade em voltar 21,2 

Encontra-se transitoriamente no Porto e vai frequentar esta igreja 3,0 

Ficou surpreendido com o estilo da reunião, mas tem curiosidade em voltar 3,0 

Sente que as reuniões têm uma abordagem adequada ao seu estilo de vida 6,1 

Gostou do estilo de louvor e de descontração/animação existente 15,1 

Gostou da mensagem e da forma como esta foi partilhada 6,1 

Gostou da reunião ser simultaneamente realizada em português e inglês 15,1 

Achou interessante a ligação da igreja ao surf 15,1 

Gostou de ver muitos jovens 6,1 

 

A maioria dos visitantes sentiu-se bem acolhido na sua deslocação à igreja e 

afirma ter curiosidade em voltar (21,2%), existindo ainda um número considerável que 

identifica esse acolhimento (9,2%). Salientamos ainda a percentagem de visitantes que 

assinalou a ligação da igreja ao surf, bem como a preferência pelo estilo de louvor e 

descontração existente na reunião e o facto das suas reuniões serem realizadas 

simultaneamente em português e inglês (as três 15,1%). No entanto, como já foi referido, 

o surf não funciona hoje como um motivo crucial para a participação dos atores sociais 

nesta comunidade.  

Quadro 20. Frequência noutras igrejas ou grupos religiosos – visitantes Surf Church 

Frequentavam outras igrejas ou grupos religiosos 

 Percentagem (%) 

Frequenta e pretende continuar a frequentar 84,6 

Já frequentou, mas encontra-se afastado  7,7 

Não 7,7 

Denominação da igreja ou grupo religioso que frequentam ou costumavam frequentar 

 Percentagem (%) 

Igreja protestante/evangélica 100,0 

 

A amostra da Surf Church relativamente aos seus visitantes apresenta uma maioria 

absoluta de inquiridos que pretendem continuar a frequentar a sua comunidade religiosa 

(84,5%). Existe apenas um número residual de inquiridos que se encontram afastados ou 

não tinham frequentado alguma igreja ou grupo religioso (ambos 7,7%). Esta é também 
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a única amostra onde os inquiridos que frequentam ou já frequentaram alguma 

comunidade religiosa são na sua totalidade protestantes/evangélicos. As igrejas que os 

visitantes inquiridos frequentam ou frequentavam são semelhantes às referidas pelos seus 

participantes, à semelhança do ocorrido com a amostra de visitantes na Hillsong. 

Quadro 21. Principais motivos dos visitantes da Surf Church para a saída da igreja ou grupo religioso 
anterior 

 Percentagem (%) 

A partir de uma certa idade os pais deixaram de o obrigar a ir 11,1 

Encontrou-se numa crise de fé ou descrença 11,1 

Problemas/conflitos com os participantes ou com as lideranças 11,1 

O padre era uma pessoa conflituosa 11,1 

Não se identificava com as doutrinas da igreja 11,1 

O tipo de culto era muito antiquado 11,1 

A missa era muito repetitiva e não tinha qualquer significado para este 11,1 

O sermão/pregação era muito maçador 11,1 

Não havia jovens 11,1 

 

Esta amostra apresenta também a mesma percentagem relativamente às causas de 

saída da igreja ou grupo religioso anterior. Estes motivos são congruentes com a 

abordagem de uma secularização interna por parte das igrejas protestantes mais 

históricas. Os visitantes apontam como motivações para a sua saída a abordagem dos 

cultos e conflitos com os participantes e as lideranças. No entanto, alguns participantes 

salientaram ainda a sua frequência anterior numa igreja ou grupo religioso como uma 

obrigação imposta pelos pais, bem como uma crise de fé ou descrença, podendo serem 

categorizados como secularizados.   
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Considerações finais 
Torna-se evidente uma nova relação entre cidade e religião na 

contemporaneidade, em consequência da diversidade religiosa existente naquele que era 

considerado o local privilegiado da secularização. A presença do religioso na 

modernidade é incontestável, em consequência da emergência e continuidade de 

comunidades religiosas em ambientes cada vez mais secularizados. Ainda que a sua 

diversidade possa ser explicada por um quadro de mobilidade geográfica existente e que 

torna os meios urbanos como locais de transnacionalidade de indivíduos – como foi 

possível verificar pela diversidade de nacionalidades observadas nestas igrejas –, algumas 

igrejas protestantes e evangélicas encontram-se atualmente num processo de 

reconfiguração, dinamizando um conjunto de estratégias competitivas dentro do campo 

religioso em consequência da competição existente nesta, adaptando-se e transformando-

se dentro destas sociedades. 

Junto a um declínio notório das práticas religiosas em termos de pertença e 

identidade religiosa nas igrejas católicas e protestantes históricas, encontramos outros 

processos dentro das sociedades ocidentais contemporâneas que evidenciam um papel 

significante da religião  na construção da contemporaneidade portuguesa, mesmo ao lado 

de uma realidade que pode ser considerada como secularizada. Observamos uma 

revalorização da cosmovisão e teologia da ortodoxia cristã protestante/evangélica, 

contrariando a privatização e relativização das crenças e dos valores propostos por 

diversos autores da sociologia da religião a partir do conceito de secularização. Como tal, 

seria interessante compreender de que forma a secularização não seria um processo 

encontrado mais no interior das igrejas que no seu exterior, a partir de uma racionalização 

interna que as aprisiona numa linguagem que se configura como compreensível apenas 

numa cultura isolada. Isto, pois pode não existir uma rejeição da mensagem do 

Evangelho, por exemplo, mas da forma como o mesmo é apresentado pelas igrejas e da 

forma destas se adaptarem à realidade vivida na atualidade.  

 As igrejas estudadas encontram-se encerradas dentro dos processos que dão conta 

da continuidade da pertinência da religião nas sociedades modernas. Estas revelaram 

grande capacidade de adaptação às mudanças ocorridas dentro da realidade religiosas e 

às condições presentes nos meios urbanos. Sendo a cidade compreendida como suporte 

territorial da secularização, estas comunidades apresentaram discursos e performances 
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inovadores, através de uma abordagem contemporânea, jovem e simples de ser igreja, 

que se mostram capazes de interagir  com o contexto de modernidade vivido. Como 

percebido, estas não se encontram necessariamente assentes numa base étnica ou numa 

denominação específica, caraterizando-se enquanto cristãs evangélicas. Também, ao 

colocarem a tónica na salvação pela graça mediante Jesus Cristo realçam particularmente 

a importância de uma verdadeira conversão e que o pecado deverá ser ultrapassado 

através de uma relação viva com Deus que os fará partilhar a mensagem de Jesus Cristo, 

atribuindo também grande importância ao trabalho missionário no sentido de alcançar 

mais pessoas para Jesus e modificar a cultura da cidade e país em que se encontram 

inseridas. Contudo, as duas igrejas apresentam caraterísticas distintas, encontram-se as 

suas caraterísticas presentes no quadro resumo destas (anexos 10 e 11). 

 Mas, em consequência das caraterísticas que detêm em comum com as igrejas que 

se encerram também nestes fenómenos recentes, nomeadamente o surgimento de novas 

igrejas que comunicam de forma eficiente com a modernidade vivida e que, como tal, 

encontram-se em crescimento, estas detêm públicos semelhantes. Estas são 

principalmente bem-sucedidas junto de uma população jovem e citadina que, como 

verificado, detém também elevados níveis de escolaridade. Estes públicos evidenciam, 

também, muitas vezes caraterísticas de uma possível secularização. No entanto, na 

medida em que possuem ainda algumas diferenças, os seus públicos apresentam algumas 

distinções. Dentro deste contexto, evidenciamos a principal vantagem da existência do 

pluralismo religioso, nomeadamente a probabilidade que os interesses dos indivíduos 

sejam satisfeitos e que, consequentemente, os mesmos possam ser mais ativos 

religiosamente, através da oferta diversificada que se encontra presente no mercado 

religioso. 

Consideramos ainda ser interessante que futuros estudos acerca desta temática 

tivessem em consideração o estudo aprofundado destes públicos, através da sua 

caraterização sociodemográfica e socioeconómica (podendo ser realizada a análise destes 

participantes também a partir de uma matriz de classes sociais) e tentando compreender 

qual o seu background religioso, ou a não existência desse, por exemplo. É importante 

que os vários autores da sociologia da religião produzam mais estudos acerca desta 

realidade, procurando conhecer estes indivíduos e as suas motivações para uma 

aproximação ou reaproximação ao religioso em detrimento dos vários estudos existentes 

sobre as perspetivas da secularização. Contudo, temos consciência que estes fenómenos 
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são ainda pouco relevantes e que o conceito de secularização poderá ainda deter alguma  

capacidade explicativa da realidade religiosa contemporânea, ainda que não nas suas 

formas mais radicais.  

Mediante as consequências da modernidade para a religião, fará mais sentido 

abordar a realidade desta a partir do conceito de consumo em detrimento de uma 

obrigação. Se anteriormente os conteúdos relativos à fé dos atores sociais eram 

objetivados e transmitidos, hoje são selecionados, avaliados e posteriormente 

transformado pelas suas consciências individuais segundo a autenticidade percebida e 

experimentada, passando a religião a ser compreendida como um dispositivo de crenças 

e práticas do que os indivíduos deverão sentir nas suas próprias vidas e um problema de 

convicção individual e de fé.  Neste sentido, as comunidades religiosas podem ter 

algumas semelhanças na sua ação com organizações de mercado, pois procuram 

maximizar a sua utilidade a partir da oferta de bens e serviços religiosos, ainda que estas 

possam ter como objetivo a missão de alcançar uma maior número de atores sociais para 

Jesus.  

Foi possível verificar por parte dos pastores destas comunidades uma preocupação 

para corresponder às especificidades e necessidades da realidade dos jovens portuenses, 

adequando as suas mensagens e práticas religiosas aos interesses materiais deste público 

específico. No sentido de uma maior adequação a estas sociedades, os mesmos utilizam 

várias ferramentas presentes na modernidade, como o caso das novas tecnologias e das 

redes sociais, sendo ainda notória a preocupação que a Hillsong detém ao nível da 

comunicação, publicidade e marketing. Sendo as sociedades modernas caraterizadas 

como sociedades de consumo e dominadas pela lógica de serviços, também a religião e a 

suas práticas passam a ser dominadas por essa lógica e é crucial para a sobrevivência das 

igrejas que estas se adaptam a essa realidade.  
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1. Grelha de análise das observações 

NOME DA IGREJA (OBSERVAÇÃO X) 

Data:  

 

Atividade: NOME DA ATIVIDADE (DIA DA SEMANA, HORA) 

 

Duração:  

 

1. Descrição do local 

 

2. Práticas dos indivíduos em termos de formas de estar ao longo das atividades 

Momentos da reunião Formas de estar 

Antes 

 

 

Durante 

 

 

Depois 

 

 

 

3. Estrutura da atividade 

Introdução  

Desenvolvimento 

Conclusão 

4. Estrutura da mensagem/palavra partilhada 

Tema 

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão 
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5. Análise de conteúdo da mensagem/palavra partilhada 

Categorias  

Metáforas  

Relação entre os membros 
da comunidade 

 

  
 

Relação com o mundo e a 
sociedade 

 

 

As áreas-problema 

 

 

Posicionamento no plano 
ético 

 

  

Posicionamentos no plano 
político-social 

 

 

 

 6. A Bíblia  

Categorias  

Livros e passagens 
selecionadas 

 

 

Quem lê e como se lê 

 

 

Exegese (análise e 
interpretação)                             

 

 

Aplicação prática das 
leituras 
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2. Inquérito por questionário na Hillsong  
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: HILLSONG PORTUGAL – CAMPUS PORTO 

Este inquérito é um instrumento de recolha de informação para a elaboração de uma dissertação 
de mestrado em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Através deste, 
pretendemos compreender as dinâmicas de envolvimento e participação na Hillsong.  

Garantimos que toda a informação fornecida a partir deste inquérito é totalmente anónima e 
confidencial, não sendo utilizada para outros fins.  

Agradecemos desde já a tua disponibilidade. 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Sexo 

□ Feminino 

□ Masculino 

2. Estado civil 

□ Solteiro/a 

□ Casado/o 

□ Divorciado/a 

□ Viúvo/a 

□ Em união de facto 

3. Idade 

___________________________ 

4.  Nacionalidade 

___________________________ 

5. Nível de escolaridade 

□ Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe; Ensino Fundamental I no Brasil) 

□ Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente; Ensino Fundamental II no Brasil) 

□ Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial ou 
equivalente; Ensino Fundamental II no Brasil)  

□ Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente, 
Ensino Médio no Brasil) 

□ Ensino Médio/Bacharelato 
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□ Curso técnico-profissional 

□ Licenciatura (Graduação no Brasil) 

□ Mestrado 

□ Doutoramento 

6. Situação perante o trabalho 

□ Estudante 

□ Exerce profissão/trabalha 

□ Incapacitado permanente perante o trabalho 

□ À procura do primeiro emprego 

□ Desempregado 

□ Reformado 

PARTICIPAÇÃO NA HILLSONG 

7. Como tomaste conhecimento da Hillsong Portugal? 

□ Encontrei a igreja através da internet (site, Facebook, Instagram, etc.) 

□ Encontrei a Hillsong dentro da minha igreja ou grupo religioso 

□ Fui convidado/a por amigos ou vizinhos 

□ Fui convidado/a por colegas de trabalho ou de escola/faculdade 

□ Fui convidado/a por familiares (tios, primos, etc.) 

□ Outro: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Esta é a primeira vez que frequentas as reuniões da Hillsong Portugal? 

□ Sim – Passa para a questão 25 

□ Não 

9. Indica o motivo pelo qual começaste a frequentar a Hillsong (podes indicar até três opções). 

□ Encontrava-me à procura de uma igreja 

□ Frequentava outra igreja mas fui convidada a juntar-me a este projeto (CCC/Hillsong Portugal) 

□ Visitei a Hillsong numa reunião ou noutra atividade e senti-me bem acolhido e/ou tive 
curiosidade de frequentar mais ativamente 

□ As reuniões (dirigentes, cânticos e música, tipo de pregação) têm uma abordagem adequada 
ao meu estilo de vida 
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□ Gostei de ver muitos jovens 

□ Senti que precisava de uma transformação pessoal  

□ Senti necessidade de uma relação mais pessoal com Deus 

□ Porque estou no Porto transitoriamente por motivo de estudos  

□ Porque estou no Porto transitoriamente por motivo de trabalho ou outros motivos 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10. Há quanto tempo frequentas a Hillsong Portugal – Campus Porto? 

□ Quando ainda era Centro Cristão da Cidade (CCC) (desde 2012) 

□ Desde que passou a Hillsong Portugal (em março 2017) 

□ Há mais de 6 meses 

□ Entre 3-6 meses 

□ Entre 1-2 meses 

□ Menos de 1 mês 

11. Com que frequência, em média, costumas participar nas reuniões dinamizadas? 

□ Semanalmente 

□ No mínimo duas vezes por mês 

□ Uma vez por mês 

□ Menos que uma vez por mês 

□ Não tenho uma frequência certa 

12. Costumas frequentar mais que uma reunião aos domingos? 

□ Sim – Passa para a questão 14 

□ Não 

13. Após a Hillsong começar a realizar as suas reuniões no centro do Porto deixaste de frequentar 
as reuniões na Maia? 

□ Sim  

□ Não 
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14. Costumas frequentar o Grupo de Ligação para jovens adultos - AmorGlória? 

□ Sim 

□ Não – Passa para a questão 16  

15. Com que frequência, em média, costumas participar no Grupo de Ligação para jovens 
adultos? 

□ Semanalmente 

□ No mínimo duas vezes por mês 

□ Uma vez por mês 

□ Menos que uma vez por mês 

□  Não tenho uma frequência certa 

16. Costumas frequentar outras atividades dinamizadas pela igreja? Caso respondas 
afirmativamente, indica quais as atividades que já frequentaste. 

□ Sim  

Atividade(s): 
_____________________________________________________________________________ 

□ Não 

17. Encontras-te envolvido/a com algum ministério ou equipa da igreja? Caso respondas 
afirmativamente, indica quais. 

□ Sim              ||          Ministérios/equipas da igreja dos quais fazes parte: 

□ Voluntariado/Acolhimento 

□ Louvor 

□ Direção de palco 

□ Luzes/Vídeo/Som/Fotografia 

□ Montagens/Desmontagens 

□ Produção/Gravações 

□ Eventos & Decoração 

□ Redes Sociais 

□ Livraria 

□ Outro:________________________________________________ 

□ Não 



 121 

18. Participas no grupo de WhatsApp dinamizado pela Hillsong referente ao Grupo de Ligação 
para jovens adultos? 

□ Sim 

□ Não 

19. Frequentas ativamente ou participas nas outras redes sociais (Instagram, Facebook, etc.) da 
Hillsong? Caso respondas afirmativamente, indica quais as redes sociais em que participas ou que 
frequentas. 

□ Sim 

Especifica quais: 
_____________________________________________________________________________ 

□ Não 

20. Já convidaste alguém para vir à Hillsong Portugal? Caso respondas afirmativamente indica 
quem. 

□ Sim             ||            Quem? 

□ Pais/Tios 

□ Filhos/Sobrinhos 

□ Irmãos/Primos 

□ Amigos 

□ Colegas de escola/trabalho 

□ Vizinhos 

□ Pessoas que fazem parte das minhas redes sociais 

□ Outro:___________________________________ 

□ Não 

21. Frequentavas outra igreja ou grupo religioso antes de ingressares na Hillsong? 

□ Sim 

□ Frequento e continuo a frequentar outra igreja também – não respondas à questão 23 

□ Não – Passa para a questão 24 
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22. Qual a igreja ou grupo religioso que costumas ou costumavas frequentar? 

□ Igreja Católica 

□ Igreja Evangélica/Protestante. Indique qual: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Outro/a: 

_____________________________________________________________________________ 

23. Indica qual o motivo pelo qual deixaste de frequentar a igreja na qual congregavas 
anteriormente (podes indicar até três opções).  

□ A igreja que frequentava encerrou 

□ Encontrei-me numa crise de fé ou de descrença  

□ Problemas ou conflitos com as pessoas que frequentam a igreja e/ou com a liderança da igreja 

□ O tipo de culto é muito antiquado 

□ O sermão/pregação é muito maçador 

□ Não gostava da música/louvor 

□ Não havia jovens 

□ Não me identificava com as doutrinas da igreja 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

24. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 10 (concordo totalmente), seleciona o número que 
te parece mais indicado relativamente às alterações na tua vida após começares a frequentar a 
Hillsong.  

24.1. Passei a ser uma melhor pessoa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.2. Tenho uma relação diária mais próxima de Deus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.3. Oro diariamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.4. Leio a Bíblia diariamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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24.5. A minha relação com os meus pais e/ou a minha família mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.6. A minha relação com os meus colegas de escola ou trabalho mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.7. A minha relação com os meus amigos mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.8. A minha relação com o/a namorado/a ou cônjuge mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.9. Abandonei determinados comportamentos que tinha (ex.: linguagem, vício de fumar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.10. Alterei o tipo de publicações nas minhas redes sociais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O inquérito terminou aqui. Obrigada pela tua colaboração! 

NOVOS VISITANTE NA HILLSONG 

25. Após a tua visita à Hillsong Portugal indica qual é a tua primeira impressão relativa à igreja 
(podes indicar até três opções)? 

□ Senti-me bem acolhido e isso faz-me ter curiosidade de voltar 

□ Sinto que as reuniões têm uma abordagem adequada ao meu estilo de vida 

□ Fiquei surpreendida pelo estilo da reunião, mas gostei e tenho curiosidade em voltar 

□ Gosto do estilo de louvor e da descontração/animação que existe nas reuniões 

□ O tipo de cânticos/músicas causam-me alguma estranheza  

□ Gosto de estilo da pregação/sermão 

□ Gosto de ver muitos jovens 

□ Gosto do acolhimento que sinto por parte dos outros participantes/voluntários 

□ Senti alguma estranheza no estilo da reunião 

□ Falta alguma solenidade para uma cerimónia religiosa 

□ Acho estranho o espaço em que o culto é realizado e o altar ser um palco 

□ Andava à procura de uma igreja e esta é um máximo 
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□ Esta reunião fez-me perceber que preciso de fazer grandes mudanças na minha vida  

□ Esta reunião fez-me perceber que quero/preciso de uma relação mais pessoal com Deus 

□ Estou no Porto transitoriamente e já percebi que esta é a minha igreja 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

26. Frequentas ou já frequentaste outra igreja ou grupo religioso anteriormente? 

□ Frequento e pretendo continuar a frequentar – Não respondas à questão 28 

□ Frequento, mas estou a pensar mudar para a Hillsong 

□ Já frequentei, mas estou afastado/a à algum tempo  

□ Não – O teu inquérito terminou aqui. Obrigada pela tua colaboração! 

27. Qual a igreja ou grupo religioso que costumas ou costumavas frequentar? 

□ Igreja Católica 

□ Igreja Evangélica/Protestante. Indique qual: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Outro/a: 

_____________________________________________________________________________ 

28. Indica quais os motivos que te levaram a deixar a igreja que frequentavas anteriormente ou 
que pretendes deixar de frequentar (podes indicar até três opções). 

□ A igreja que frequentava encerrou 

□ Encontrei-me numa crise de fé ou de descrença  

□ Problemas ou conflitos com as pessoas que frequentam a igreja e/ou com a liderança da igreja 

□ O Padre era uma pessoa conflituosa 

□ A missa é muito repetitiva e não me diz nada 

□ O tipo de culto é/era muito antiquado 

□ O sermão/pregação era muito maçador  

□ Não gosto/gostava do tipo de cânticos/louvor 

□ Não há/havia jovens 

□ Não me identifico/identificava com as doutrinas da igreja 
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□ Cresci e os meus pais deixaram de me obrigar 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O teu inquérito terminou aqui. Obrigada pela tua colaboração! 
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3. Inquérito por questionário na Surf Church (versão em português) 
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: SURF CHURCH PORTO 

Este inquérito é um instrumento de recolha de informação para a elaboração de uma dissertação 
de mestrado em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Através deste, 
pretendemos compreender as dinâmicas de envolvimento e participação na Surf Church.  

Garantimos que toda a informação fornecida a partir deste inquérito é totalmente anónima e 
confidencial, não sendo utilizada para outros fins.  

Agradecemos desde já a tua disponibilidade.  

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Sexo 

□ Feminino 

□ Masculino 

2. Estado civil 

□ Solteiro/a 

□ Casado/o 

□ Divorciado/a 

□ Viúvo/a 

□ Em união de facto 

3. Idade 

___________________________ 

4.  Nacionalidade 

___________________________ 

5. Nível de escolaridade 

□ Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe; Ensino Fundamental I no Brasil) 

□ Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente; Ensino Fundamental II no Brasil) 

□ Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial ou 
equivalente; Ensino Fundamental II no Brasil)  

□ Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente, 
Ensino Médio no Brasil) 

□ Ensino Médio/Bacharelato 
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□ Curso técnico-profissional 

□ Licenciatura (Graduação no Brasil) 

□ Mestrado 

□ Doutoramento 

6. Situação perante o trabalho 

□ Estudante 

□ Exerce profissão/trabalha 

□ Incapacitado permanente perante o trabalho 

□ À procura do primeiro emprego 

□ Desempregado 

□ Reformado 

PARTICIPAÇÃO NA SURF CHURCH 

7. Como tomaste conhecimento da Surf Church? 

□ Encontrei a igreja através da internet (Site, Facebook, etc.) 

□ Encontrei a Surf Church dentro da minha igreja ou grupo religioso 

□ Fui convidado/a por amigos ou vizinhos 

□ Fui convidado/a por colegas de trabalho ou de escola/faculdade 

□ Fui convidado/a por familiares (tios, primos, etc.) 

□ Fui convidado/a por amigos/colegas/familiares surfistas  

□ Outro: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Esta é a primeira vez que frequentas a Surf Church? 

□ Sim – Passa para a questão 22 

□ Não 

9. Indica o motivo pelo qual começaste a frequentar a Surf Church  (podes indicar até três 
opções). 

□ Encontrava-me à procura de uma igreja 

□ O surf foi determinante para a minha vinda 

□ Frequentava outra igreja, mas fui convido/a a juntar-me a esta igreja/projeto 
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□ Visitei a igreja numa atividade especial e senti-me bem acolhido e/ou tive curiosidade de 
frequentar mais ativamente 

□ As reuniões (dirigentes, música/louvor, tipo de pregação) têm uma abordagem adequada ao 
meu estilo de vida 

□ Gostei de ver muitos jovens 

□ Senti que precisava de uma transformação pessoal  

□ Senti necessidade de uma relação mais pessoal com Deus 

□ Achei interessante uma igreja ligada ao surf  

□ O facto da reunião ser bilíngue (em português e inglês simultaneamente) foi determinante  

□ Porque estou no Porto transitoriamente por motivo de estudos  

□ Porque estou no Porto transitoriamente por motivo de trabalho ou outros motivos 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________ 

10. Há quanto tempo frequentas a Surf Church? 

□ Desde o seu início 

□ Mais de 3 anos 

□ Entre 3-2 anos 

□ 1 ano ou mais 

□ Há mais de 6 meses 

□ Entre 3-6 meses 

□ Entre 1-2 meses 

□ Menos de 1 mês 

11. Com que frequência, em média, costumas participar nas reuniões da Surf Church? 

□ Semanalmente 

□ No mínimo duas vezes por mês 

□ Uma vez por mês 

□ Menos que uma vez por mês 

□ Não tenho uma frequência certa 
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12. Costumas frequentar algumas atividades dinamizadas pela igreja? Caso respondas 
afirmativamente, indica quais as atividades que já frequentaste. 

□ Sim    ||      Atividade(s):  

□ Noites Criativas 

□ Noite de Mulheres 

□ Surf 

□ Aulas de Dança 

□ Oração 

□ Grupo de Jovens 

□ HouseFires (Pequenos Grupos) 

□ Outra(s): __________________________________________________ 

□ Não 

13. Caso frequentes algum pequeno grupo (HouseFires), indica com que frequência, em média, 
costumas participar no mesmo.  

□ Semanalmente 

□ No mínimo duas vezes por mês 

□ Uma vez por mês 

□ Menos que uma vez por mês 

□ Não tenho uma frequência certa 

14. Caso frequentes a Oração semanal à quarta-feira, indica com que frequência, em média, 
costumas participar na mesma.  

□ Semanalmente 

□ No mínimo duas vezes por mês 

□ Uma vez por mês 

□ Menos que uma vez por mês 

□ Não tenho uma frequência certa 
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15. Encontras-te envolvido/a com alguma equipa da igreja? Caso respondas afirmativamente, 
indica qual/quais. 

□ Sim      ||      Equipas da igreja das quais fazes parte: 

□ Montagem/desmontagem do espaço 

□ Refeições/Snacks 

□ Louvor 

□ Fotografia 

□ Kids Club 

□ Redes Sociais 

□ Outra:________________________________________________ 

□ Não 

16. Frequentas ativamente ou participas nas redes sociais (Instagram, Facebook, etc.) da Surf 
Church? Caso respondas afirmativamente, indica quais as redes sociais em que participas ou que 
frequentas. 

□ Sim 

Especifica quais: 
_____________________________________________________________________________ 

□ Não 

17. Já convidaste alguém para vir à Surf Church? Caso respondas afirmativamente indica quem. 

□ Sim       ||      Quem? 

□ Pais/Tios 

□ Filhos/Sobrinhos 

□ Irmãos/Primos 

□ Amigos 

□ Colegas de escola/trabalho 

□ Vizinhos 

□ Pessoas que fazem parte das minhas redes sociais 

□ Amigos/colegas ligados ao surf ou que se interessam por esta atividade 

□ Outro(s):___________________________________ 

□ Não 
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18. Frequentavas outra igreja ou grupo religioso antes de ingressares na Surf Church? 

□ Sim 

□ Frequento e continuo a frequentar outra igreja também – não respondas à questão 20 

□ Não – Passa para a questão 21 

19. Qual a igreja ou grupo religioso que costumas ou costumavas frequentar? 

□ Igreja Católica 

□ Igreja Evangélica/Protestante. Indica qual: 

_____________________________________________________________________________ 

 

□ Outro/a: 

_____________________________________________________________________________ 

20. Indica qual o motivo pelo qual deixaste de frequentar a igreja na qual congregavas 
anteriormente (podes indicar até três opções).  

□ A igreja que frequentava encerrou 

□ Encontrei-me numa crise de fé ou de descrença  

□ Problemas ou conflitos com as pessoas que frequentam a igreja e/ou com a liderança da igreja 

□ O tipo de culto é muito antiquado 

□ O sermão/pregação é muito maçador 

□ Não gostava da música/louvor 

□ Não havia jovens 

□ Não me identificava com as doutrinas da igreja 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________ 
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21. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 10 (concordo totalmente), seleciona o número que 
te parece mais indicado relativamente às alterações na tua vida após começares a frequentar a 
Surf Church.  

21.1. Passei a ser uma melhor pessoa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.2. Tenho uma relação diária mais próxima de Deus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.3. Oro diariamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.4. Leio a Bíblia diariamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.5. A minha relação com os meus pais e/ou a minha família mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.6. A minha relação com os meus colegas de escola ou trabalho mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.7. A minha relação com os meus amigos mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.8. A minha relação com o/a namorado/a ou cônjuge mudou positivamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.9. Abandonei determinados comportamentos que tinha (ex.: linguagem, vício de fumar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.10. Alterei o tipo de publicações nas minhas redes sociais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O inquérito terminou aqui. Obrigada pela tua colaboração! 

NOVOS VISITANTES NA SURF CHURCH 

22. Após a tua visita à Surf Church indica qual é a tua primeira impressão relativa à igreja (podes 
indicar até três opções)? 

□ Senti-me bem acolhido e isso faz-me ter curiosidade de voltar 

□ Sinto que as reuniões têm uma abordagem adequada ao meu estilo de vida 

□ Fiquei surpreendido/a pelo estilo da reunião, mas gostei e tenho curiosidade em voltar 
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□ Gosto do estilo de louvor e da descontração/animação que existe nas reuniões 

□ O tipo de músicas/louvor causam-me alguma estranheza  

□ Gosto de estilo da pregação/sermão 

□ Gostei do facto da reunião ser bilíngue (em português e inglês simultaneamente) 

□ Gosto de ver muitos jovens 

□ Gosto do acolhimento que sinto por parte dos outros participantes 

□ Senti alguma estranheza relativamente ao estilo da reunião 

□ Falta alguma solenidade para uma cerimónia religiosa 

□ Acho estranho o espaço em que a reunião é realizada  

□ Achei estranha a ligação que a igreja tem com o surf 

□ Andava à procura de uma igreja e esta é um máximo 

□ Achei muito fixe a ligação que esta igreja tem com o surf 

□ Esta reunião fez-me perceber que preciso de fazer grandes mudanças na minha vida  

□ Esta reunião fez-me perceber que quero/preciso de uma relação mais pessoal com Deus 

□ Estou no Porto transitoriamente e já percebi que esta é a minha igreja 

□ Outro(s): 

____________________________________________________________________________ 

23. Frequentas ou já frequentaste outra igreja ou grupo religioso anteriormente? 

□ Frequento e pretendo continuar a frequentar – Não respondas à questão 25 

□ Frequento, mas estou a pensar mudar para a Surf Church 

□ Já frequentei, mas estou afastado/a à algum tempo  

□ Não – O teu inquérito terminou aqui. Obrigada pela tua colaboração! 

24. Qual a igreja ou grupo religioso que costumas ou costumavas frequentar? 

□ Igreja Católica 

□ Igreja Evangélica/Protestante. Indique qual: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Outro/a: 

_____________________________________________________________________________ 
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25. Indica quais os motivos que te levaram a deixar a igreja que frequentavas anteriormente ou 
que pretendes deixar de frequentar (podes indicar até três opções). 

□ A igreja que frequentava encerrou 

□ Encontrei-me numa crise de fé ou de descrença  

□ Problemas ou conflitos com as pessoas que frequentam a igreja e/ou com a liderança da igreja 

□ O Padre era uma pessoa conflituosa 

□ A missa é muito repetitiva e não me diz nada 

□ O tipo de culto é/era muito antiquado 

□ O sermão/pregação era muito maçador  

□ Não gosto/gostava do tipo de cânticos/louvor 

□ Não há/havia jovens 

□ Não me identifico/identificava com as doutrinas da igreja 

□ Cresci e os meus pais deixaram de me obrigar 

□ Outro(s): 

_____________________________________________________________________________ 

O teu inquérito terminou aqui. Obrigada pela tua colaboração! 
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4. Inquérito por questionário na Surf Church (versão em inglês) 
SURVEY: SURF CHURCH PORTO 

This survey is an instrument for collecting information for the preparation of a master's thesis in 
Sociology at Faculdade de Letras da Universidade do Porto. We intend to understand the 
dynamics of involvement and participation in Surf Church. 

We guarantee that all information provided from this survey is totally anonymous and 
confidential and is not used for other purposes. 

We appreciate your help. 

SOCIODEMOGRAPHIC DATA 

1. Gender 

□ Female 

□ Male 

2. Marital Status 

□ Single 

□ Married 

□ Divorced 

□ Widow(er) 

□ Consensual Union 

3. Age 

___________________________ 

4.  Nationality 

___________________________ 

5. Educational Level 

□ Elementary School 

□ Middle School 

□ Junior High School  

□ High School 

□ Graduation 

□ Master's Degree 

□ PhD 
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6. Work Situation  

□ Student 

□ Work 

□ Permanent incapacitation to work 

□ Looking for the first job 

□ Unemployed 

□ Retired 

 

SURF CHURCH PARTICIPATION 

7. How did you meet Surf Church? 

□ I found the church through the internet (Site, Facebook, etc.) 

□ I found Surf Church in my church or religious group 

□ I was invited by friends or neighbors 

□ I was invited by co-workers or classmates 

□ I was invited by family (uncles, cousins, etc.) 

□ I was invited by surfers (friends, school mates, family) 

□ Other: 
_____________________________________________________________________________ 
8. Is this your first time at Surf Church? 

□ Yes – Go to question 22 

□ No 

9. Indicate the reasons why you started coming to Surf Church (you can indicate three options at 
most). 

□ I was looking for a church 

□ I came for surfing 

□ I was in another church but I was invited to join this church 

□ I visited the church on a special activity and felt welcomed and/or curious to attend more 
actively 

□ The services (leaders, music, preaching) have a proper approach to my lifestyle 

□ I like to see many young people 
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□ I felt the need of a personal transformation 

□ I felt a need for a more personal relationship with God 

□ I find interesting a surfer's church 

□ The fact that the service was bilingual (in Portuguese and English simultaneously) was decisive 
for my choice 

□ Because I’m temporarily studying in Porto 

□ Because I’m temporarily in Porto due to work or I am temporarily in Porto for other reasons  

□ Other(s): 
_____________________________________________________________________________ 
10. When did you start visiting Surf Church? 

□ From the start 

□ More than 3 years 

□ Between 3-2 years 

□ 1 year or more 

□ More than 6 months 

□ Within 3-6 months 

□ Within 1-2 months 

□ Less than 1 month 

11. How often do you participate in the Surf Church services on average? 

□ Weekly 

□ At least twice a month 

□ Once a month 

□ Less than once a month 

□ I don’t have an average frequency 

12. Do you take part some church activities? If yes, indicate the activities. 

□ Yes         ||         Activities:  

□ Creative Nights 

□ Women's Night 

□ Surfing 
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□ Dance Classes 

□ Prayer 

□ Youth Group 

□ HouseFires (Small Groups) 

□ Other(s): __________________________________________________ 

□ No 

13. If you attend a small group (HouseFires), please say how often you do it. 

□ Weekly 

□ At least twice a month 

□ Once a month 

□ Less than once a month 

□ I don’t have an average frequency 

14. If you attend Wednesday Prayers, please say how often you do it. 

□ Weekly 

□ At least twice a month 

□ Once a month 

□ Less than once a month 

□ I don’t have an average frequency 

15. Did you find yourself involved with any church team? If yes, indicate which. 

□ Yes      ||      Church teams of which you are a part: 

□ Preparation of the service space 

□ Meals/Snacks 

□ Praise and worship 

□ Photography 

□ Kids Club 

□ Social Networks 

□ Other:________________________________________________ 

□ No 
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16 Do you participate in Surf Church social networks (Instagram, Facebook, etc.)? If yes, indicate 
which social networks. 

□ Yes 

Specifies which: 

_____________________________________________________________________________ 

□ No 

 

17. Did you invite someone to Surf Church? If affirmative answer indicates who. 

□ Yes       ||      Who? 

□ Parents/Uncles 

□ Children/Nephews 

□ Brothers/Cousins 

□ Friends 

□ Classmates/co-workers 

□ Neighbors 

□ People from my social networks 

□ Surfing friends or who are interested in this activity 

□ Other(s):___________________________________ 

□ No 

18. Did you attend another church or religious group before you joined Surf Church? 

□ Yes 

□   I’m and I continue to be in the other church too – do not answer question 20 

□ No – go to question 21  

19. What church or religious group did you attend or are you still attending? 

□ Catholic Church 

□ Evangelical/Protestant Church. Indicates which: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Other: 

_____________________________________________________________________________ 
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20. Indicate why you stopped participating in the church in which you congregated (you can 
indicate three options at most). 

□ The church has closed 

□ I have found myself in a crisis of faith or disbelief 

□ Problems or conflicts with people in my church and/or leadership 

□ The type of worship is very old-fashioned 

□ The sermon/preaching is very boring/dull 

□ I didn’t like the music/praise 

□ There were no young people 

□ I didn’t identify with the doctrines of the church 

□ Other(s): 
_____________________________________________________________________________ 

21. On a scale of 1 (I totally disagree) to 10 (I totally agree), select the number that seems most 
appropriate for the changes in your life after attending Surf Church. 

21.1. I'm a better person 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.2. I have a daily relationship closer to God 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.3. I pray every day 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.10. I changed the type of posts in my social networks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.5. My relationship with my parents and/or my family has changed positively 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.6. My relationship with my classmates or co-workers has changed positively 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.7. My relationship with my friends has changed positively. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.8. My relationship with boyfriend/girlfriend or spouse has changed positively 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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21.9. I have abandoned certain previous attitudes (e.g.: language, smoking addiction) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.10. I changed the type of posts in my social networks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The survey ended here. Thank you for your contribution! 

 

NEW COMERS AT SURF CHURCH 

22. What is your first impression about this church? (you can indicate three options at most). 

□ I was welcomed and that makes me curious to come back here 

□ The services (leaders, music, preaching) have a proper approach to my lifestyle 

□ I was surprised by the style of worship, but I liked it and I'm curious to go come back 

□ I like the style of praise and the informality that exists in worship 

□ The kind of songs/praise cause me some strangeness 

□ I like the style of preaching/sermon 

□ I liked the fact that the service is bilingual (in Portuguese and English simultaneously) 

□ I like to see many young people 

□ I like the welcome  

□ The worship style is weird somehow 

□ Considering this is a religious service it is missing some solemnity  

□ I find the space in which worship is performed weird 

□ The connection between church and surf is odd 

□ I was looking for a church and this one is great 

□ I found it very cool the connection that this church has with surfing 

□ This service made me realize that I need to make major changes in my life 

□ This service made me realize that I want/need a more personal relationship with God 

□ I’m in Porto temporarily and I already realized that this is my church 

□ Other(s): 
_____________________________________________________________________________ 
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23. Do you attend or have you attended another church or religious group before? 

□ Yes and I intend to continue to – do not answer question 25 

□ I go, but I'm thinking of moving to Surf Church 

□ I was, but I have been away for some time  

□ No – The survey ended here. Thank you for your contribution! 

24. What church or religious group did you attend or are you still attending? 

□ Catholic Church 

□ Evangelical/Protestant Church. Indicates which: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Other: 

_____________________________________________________________________________ 

25. Indicate the reasons that led you to quit the church you attended previously or that you want 
to quit attending (you can indicate three options at most). 

□ My church has closed 

□ I have found myself in a crisis of faith or disbelief 

□ I had problems/conflicts with people attending that church and/or church leadership 

□ The priest/pastor/leader was a conflictive person 

□ The Mass/service is very dull and doesn’t tell me anything 

□ The worship is very old-fashioned 

□ The preaching was very boring 

□ I don’t like the kind of songs/praise 

□ There were no young people 

□ I didn’t identify with the doctrines of the church 

□ I grew up and my parents stopped forcing me 

□ Other(s): 
_____________________________________________________________________________ 

The survey ended here. Thank you for your contribution! 
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5. Guião de entrevista 

GUIÃO DE ENTREVISTA  

DADOS DA ENTREVISTA 

ENTREVISTADO  

DATA  

HORA  

LOCAL  

DURAÇÃO  

 

CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

IDADE  

SEXO  

ESCOLARIDADE  

PROFISSÃO  

PERCURSO PROF.  

 

QUESTÕES 

Ø HISTÓRIA PESSOAL  

. Processo de conversão (ex.: já nasceu numa família cristã; experimentou um período 
de conversão). 

.  Chamada para o ministério (vocação/missão). 

. Trajetória do seu percurso pastoral/enquanto líder de jovens ou outro cargo. 

Ø ABERTURA/FUNDAÇÃO 

. Como ocorreu o processo de planeamento para a sua abertura (agentes envolvidos; 

financiamento e apoios). 

. Como ocorreu o processo de implementação (estratégia; público-alvo). 

. Partem de alguma denominação específica/relação com uma igreja-mãe (reação da 

comunidade: positiva – relacionada a um novo projeto evangelístico – ou negativa – 
relacionado com a concorrência). 

. Transformações ocorridas (ex.: mudança de «liderança» na Surf Church; passagem 
da igreja enquanto CCC a Hillsong; quando começou a ligação à Hillsong). 
 

Ø A IGREJA 
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. Características/filosofia da igreja (ex.: espírito de comunidade existente – bem-vindo 

a casa; calendário litúrgico – por exemplo Pentecostes e a Quaresma –; 
membresia/fidelização; questão do dízimo); aplicação da ortodoxia cristã ao contexto 
de modernidade vivida. 

. Atividades desenvolvidas. 

. Estrutura da reunião (questão da Santa Ceia).  

. Perfil dos participantes (ex.: idades, nacionalidades, se já frequentavam outras 
igrejas; número médio de participantes nas reuniões, …). 

. Tendo em consideração que as duas igrejas não têm membresia, questionar até que 

ponto a falta desse compromisso não é uma concessão à fase de modernidade vivida 
onde as pessoas não querem assumir comportamentos e onde tudo é fluído.  

Ø ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

. Estrutura organizacional da igreja. 

. Funcionamento do voluntariado (se liberdade no processo de voluntariado não 
implica riscos – ex. Traficante de drogas). 

. Estrutura organizacional dos vários grupos de serviço/ministérios. 

. Como é que as pessoas são escolhidas para esses grupos.  

. Como é que as lideranças são escolhidas. 

. Acolhimento dos novos participantes nos grupos de serviço. 
Ø RELAÇÃO COM AS VÁRIAS COMUNIDADES 

. Relação com outras igrejas (questão das parcerias como foi o caso do Mirante e se 

existem parcerias com a igreja católica; questão do ecumenismo; forma de lidar com 
os atores sociais que vêm de outras igrejas). 

. Comunicação/redes sociais (ex.: utilização das novas tecnologias como forma de 
chegar ao público-alvo; gerenciamento das redes sociais; transmissão de partes do 

culto online). 

. Relação com a população envolvente (incluindo as populações mais desfavorecidas, 
se detém alguma parceria com o Serve The City). 

. Papel da evangelização para a igreja. 

Ø FUTURO 

. Objetivos da igreja para o futuro (questão da expansão do reino – implementação de 
novas igrejas). 

. Análise sobre as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças da igreja.  
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6. Grelha de análise da entrevista 

CATEGORIA SUBCATEGORIA QUESTÕES 

História pessoal 

Primeira ligação com o 
cristianismo 

. nasceu numa família cristã 

. experimentou um período de 
conversão 

Ministério 
. sentimento de um chamado 

(vocação/missão) 

. trajetória ao longo do seu ministério 

Igreja  

(dimensão 

estrutural) 

Abertura e fundação 

. processo de planeamento para a 
abertura (agentes envolvidos; 
financiamento e apoios) 

. processo de implementação (estratégia 
e público-alvo) 

. denominação inicial e/ou relação com 
outra igreja/igreja-mãe (reação da 
comunidade – se esta foi positiva por 
estar ligada a um novo projeto 
evangelístico ou negativa por a 

relacionarem a concorrência) 

Transformações 
. transformações ocorridas 

. fatores das transformações 

Estruturas organizacionais  

. estrutura organizacional da direção da 
igreja 

. estrutura organizacional dos 
ministérios 

. como é que as pessoas são escolhidas 
para os cargos de liderança 

Voluntariado 

. funcionamento do voluntariado 
(incluindo a existência de um processo 
de seleção de voluntários) 

. acolhimento dos novos participantes 
neste processo   

. riscos implícitos na liberdade desse 
processo 

Atividades 

. atividades desenvolvidas 

. estrutura das atividades 

. estrutura das reuniões 

 . filosofia da igreja 
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Igreja 

(dimensão 

qualitativa) 

 

 
 

Caraterização da igreja 

. espírito de comunidade existente 

. calendário litúrgico  

. fidelização/membresia 

. questão do dízimo 

. aplicação da ortodoxia cristã ao 
contexto de modernidade vivida 

. papel da evangelização 

Preocupação com o futuro 

. objetivos da igreja para o futuro 

. análise das suas forças e oportunidades 

. análise dos seus riscos e ameaças 

Participantes 

. perfil dos participantes 
(nacionalidades, idade, género, 
participação em outra igreja ou não, 
participação dentro da igreja, número 
médio de participantes numa reunião, 
…) 

. facto de não existir uma fidelização 
como medida de adaptação para a fase 
de modernidade vivida onde tudo é 
fluído 

Relação da igreja 

com as outras 

comunidades 

Relação com outras igrejas 

. parcerias com outras igrejas 

. transferência de participantes doutras 
igrejas 

. questão do ecumenismo 

Relação com a população 
envolvente 

. relação com a população/espaços ao 
redor 

. existência de iniciativas de apoio social 

. parcerias com instituições de apoio 
social 

Papel da comunidade 

virtual/redes sociais  

. gerenciamento das redes sociais 

. transmissão de partes das reuniões 

. utilização destas novas tecnologias 
como forma de chegar ao público 
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7. Tipologia protestantes versus evangélicos  

 Evangélicos Protestantes 

Identidade e 
princípios 
morais 

. Ênfase na conversão 

. Trabalho missionário 

. Biblicismo 

. Cruz centrismo: salvação pela graça 
através de Jesus Cristo – o pecado tem 
que ser ultrapassado através de uma 
relação viva com Jesus que restaura a 
alegria de viver e inspira a levar aos 
outros a mensagem de Cristo 

.  Laços familiares e de amizade fortes 
com os que estão em necessidade 

. Menos sectários e mais interessados 
em mudar a cultura 

. Teologia liberal 

. Jesus como modelo de inclusão 
(mulheres, homossexuais, sem-
abrigos, idosos, etc.) 

. Sermões com boa exegese, mas com 
pouca aplicação à vida quotidiana 

. Evita abordar temas que vão contra as 
ideias seculares dominantes (esfera da 
cultura e da ciência, relativizando o 
pecado ao explicá-lo a partir de teorias 
psicanalíticas, por exemplo) 

. Conhecidos essencialmente por aquilo 
que não são (não se considerando 
patriarcais, fundamentalistas ou 
homofóbicos, por exemplo) 

. Ênfase na identidade denominacional e 
respetiva história 

Ritual 
religioso e 
dinâmicas 

. Liturgias: traduzem a sua teologia e 
tradição evangélica em práticas 
estéticas contemporâneas e detêm 
grande sensibilidade pela cultura 
popular 

. Integram de modo extraordinário a 
mensagem sobre o pecado e a redenção 

. Excelente forma de estar nos media: 
flexibilidade e imaginação para 
expressar a mensagem 

. Páginas eletrónicas voltadas para 
potenciais primeiros visitantes com 
links com downloads para pregações e 
serviços religiosos; afiliações 
religiosas fora da página eletrónica 
principal 

. Prioridade à experiência de adorar a 
Deus e à relação pessoal de intimidade 
com Ele 

. As formas litúrgicas da tradição são 
largamente retidas 

. A inovação só ocorre em termos 
teológicos (doutrinas progressistas) – 
práticas éticas igualitárias 

. Ênfase no lado humano da dimensão de 
Jesus Cristo 

. Cultura letrada: continuam a 
comunicar através da Palavra, com 
longos textos, esquecendo-se que a 
modernidade está inundada de 
tecnologias de imagem em constante 
mutação, muito mais que no texto 
escrito 

. Permanecem numa teologia pré-
Google 

. Páginas eletrónicas destinadas aos 
membros: identidade cultural da sua 
denominação, conexões 
denominacionais, textos e documentos 
online 

. Fé como caminhada e não como 
mudança 

 
Tipologia baseada em Wellman (2008) 
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8. Modelos de ideal-tipo de regulação religiosa em Jean-Paul Willaime  

Modelo institucional ritual 
 

 

Modelo institucional ideológico Modelo associativo carismático 

Igreja Ecclesia 

 

Seita 

Carisma de função: Padre Carisma ideológico: Doutor Carisma pessoal: Profeta 

Instituição sagrada 
(Graça Institucional) 

Instituição dessacralizada e 
funcional 

Desinstitucionalização e 
personalização 

Magistério institucional 
Lugar da verdade: a instituição 

Magistério ideológico 
Lugar da verdade: a mensagem 

Magistério carismático 
Lugar da verdade: a líder e os 

seus adeptos 

Personagem responsável: bispo Personagem responsável: teólogo Personagem responsável: profeta 

 

Identificação dos poderes 
organizacionais e ideológicos 

Distinção dos poderes 
organizações e ideológicos 

Identificação do poder ideológico 
com o poder pessoal 

Fonte: Willaime (1992:22)  
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9. Modelo de ideal-tipo de comunidade religiosa em Max Weber 

Igreja Seita 

 
Função de autoridade: Padre 

 
Instituição burocratizada 

 
 
 
 
 

Racionalidade legal 
Autoridade administrativa, impessoal 

 
 
 
 
 

Salvação acessível a todos 
Simbiose com a sociedade 

 

 
Função de autoridade: Profeta 

 
Associação voluntária 

 
 
 
 
 

Racionalidade carismática 
Autoridade carismática 

 
 
 
 
 

Salvação para os escolhidos 
Rutura com o mundo 
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10. Quadro resumo da caraterização da Hillsong 

Abertura e processo 
desenvolvimento 

 
. Antes de se tornar a localização da pentecostal Hillsong em Portugale 

no Porto funcionava enquanto Igreja Batista da Paz (IBP) e 
posteriormente como Centro Cristão da Cidade durante cerca de seis 
anos.  
 

Estrutura organizacional 

 
. Para além da sua estrutura organizacional local detém também uma 

direção global comum a todas as localizações da igreja transnacional; 
. Com um elevado nível organizacional; 
. Porém a sua estrutura organizacional é inovadora e flexível à 

mudança. 
 

Visão e missão 

 
. Igreja com uma visão e missão globais, que são comuns a todas as 

localizações existentes; 
. Voltada para o alcance de novos aderentes;  
. Procura impactar uma cidade e mudar um país; 
. Procura ser impactante nos sentidos; 
. Centrada no voluntariado e em servir em equipa com um propósito 

comum. 
. Procuram levar o ≪ser igreja≫ para além das reuniões dominicais.  

 

Principais caraterísticas 

 
. Abordagem contemporânea, jovem e simples; 
. Aberta e inclusiva (vestuário, tatuagens, piercings, etc.); 
. Comunicacionalmente atrativa ao nível da sua linguagem e estilo 

musical; 
. Caraterizada como uma «igreja espetáculo» pelas suas encenações 

musicais e a aparência dos espaços em que realizam as reuniões; 
. Sem membresia, mas com um contacto permanente nas redes sociais; 
. Centrada no amor de Deus e na Bíblia. 
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11. Quadro resumo da caraterização da Surf Church 

Abertura e processo 
desenvolvimento 

 
. Começa com um projeto missionário de três estrangeiros: alemão, 

brasileiro e norte-americano; 
.  Começa numa casa familiar de um dos elementos, passando 

posteriormente para um espaço junto ao mar no Edifício 
Transparente; 

. É apoiada neste momento por uma igreja alemã, ainda que esse apoio 
não tenha acontecido logo no seu surgimento; 

. Organização administrativa muito recente – foi oficializada como 
igreja apenas em 2016. 
 

Estrutura organizacional 

 
. Os seus dirigentes atribuem pouca relevância à estrutura 

organizacional existente; 
. A existência de uma estrutura organizacional claramente formalizada 

não foi verificada ao longo das observações; 
. A direção é aberta à mudança, sendo a mesma realizada mediante as 

necessidades que a igreja vai apresentando.  
 

Visão e missão 

 
. Deseja ser uma igreja relevante na localização em que se encontra 

inserida; 
. Tem como objetivo alcançar a população portuguesa e ser uma igreja 

para estes. 
. Procuram levar o ≪ser igreja≫ para além das reuniões dominicais.  

 

Principais caraterísticas 

 
. Abordagem contemporânea, jovem e simples; 
. Igreja pequena e com um ambiente familiar, que é evidenciado 

também na aparência do local onde são realizadas as reuniões; 
. Encontra-se intimamente ligada ao surf e à praia; 
. Reuniões realizadas simultaneamente em português e inglês; 
. Vê várias atividades como formas de adoração a Deus (surf, artes 

plásticas, música, etc.); 
. Acredita no serviço a Deus com o trabalho que os vários participantes 

podem realizar na igreja dentro dos vários ministérios; 
. Não detém qualquer designação denominacional;  
. Sem membresia, mas com um contacto permanente com os seus 

participantes; 
. Centrada no amor de Deus e na Bíblia. 
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12.  Escolaridade dos participantes da Hillsong relacionada com a sua faixa etária (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

4,3
1,4 1,4

2,9

11,5

1,4

35,7

4,31,4
1,4

11,5

7,1

2,9
2,9

1,4
1,4 1,4 1,4 1,4

≥20 com o 3º Ciclo do Ensino Básico ≥20 com o Ensino Secundário
≥20 com o Ensino Médio ou Barcharelato ≥20 com a Licenciatura
21-30 com o 2º Ciclo do Ensino Básico 21-30 com o Ensino Secundário
21-30 com um curso técnico-profissional 21-30 com a Licenciatura
21-30 com o Mestrado 31-40 com o 3º Ciclo do Ensino Básico
31-40 com o Ensino Médio ou Barcharelato 31-40 com a Licenciatura
31-40 com o Mestrado 41-50 com o Ensino Secundário
41-50 com a Licenciatura 50< com o 3º Ciclo do Ensino Básico
50< com o Ensino Secundário 50< com um curso técnico-profissional
50< com a Licenciatura 50< com o Mestrado
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13.  Escolaridade dos participantes da Surf Church relacionada com a sua faixa etária (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2,6 2,6

10,2

2,6

15,4

17,812,8

23

2,6

5,1
2,6 2,6

≥20 com o 1º Ciclo do Ensino Básico ≥20 com o 3º Ciclo do Ensino Básico
≥20 com o Ensino Secundário ≥20 com um curso técnico-profissional
21-30 com o Ensino Secundário 21-30 com a Licenciatura
21-30 com o Mestrado 31-40 com a Licenciatura
31-40 com o Doutoramento 41-50 com o Mestrado
50< com o 3º Ciclo do Ensino Básico 50< com o Ensino Secundário
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14.  Escolaridade dos visitantes da Hillsong relacionada com a sua faixa etária (%) 

  

9,2
4,5

4,5

4,5

4,5

13,7

22,7

9,2

4,5

9,2

4,5
4,5 4,5

≥ 20 com o 2º Ciclo do Ensino Básico ≥ 20 com o Ensino Secundário
≥ 20 com o Ensino Médio ou Bacharelato 21-30 com o 3º Ciclo do Ensino Básico
21-30 com o Ensino Secundário 21-30 com o Ensino Médio ou Bacharelato
21-30 com uma licenciatura 21-30 com um mestrado
31-40 com o Ensino Secundário 31-40 com um mestrado
41-50 com um curso técnico-profissional 50< com um curso técnico-profissional
50< com um mestrado
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15.  Escolaridade dos visitantes da Surf Church relacionada com a sua faixa etária (%) 

 

 

 

 

7,7
7,7

15

7,7

7,723

7,7

15,4

7,7

≥ 20 com 1º Ciclo do Ensino Básico ≥ 20 com 3º Ciclo do Ensino Básico
≥ 20 com o Ensino Secundário ≥ 20 com uma licenciatura
21-30 com o Ensino Secundário 21-30 com uma licenciatura
21-30 com um mestrado 41-50 com um uma licenciatura
41-50 com um mestrado


