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A JUVENTUDE CRISTÃ: Subsídios para um estudo comparado entre os movimentos 

religiosos metodistas e católicos no interior de Minas Gerais 

 

 

Resumo 

 

O presentre trabalho ainda em fase de conclusão tem por intuito analisar os movimentos 

sociais dos jovens cristãos inseridos nas cidades da Zona da Mata Mineira. Para isso 

será necessário traçar uma pesquisa de âmbito qualitativo e definir o perfil religioso 

desses jovens inseridos movimentos sociais presididos pelos jovens da Igreja Católica 

bem como a Metodista de municípios da região citada de modo a verificar o 

protagonismo desses jovens. 

 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com Anthony Giddens (1991) vivemos numa sociedade pluralista no 

qual a cultura se torna resignificada e interpretada. Seria, para Zigmunt Bauman (2008)  

a modernidade líquida na qual tudo saí de seu estado sólido e passa a ocupar um estado 

maleável. Desse modo, a religião, uma das instâncias sociais vai se ressignificando e 

modificando seus discursos de modo que sobreviva dentro do cenário atual. Partindo 

desse pressuposto o trabalho em questão vem discutir o papel da juventude inseridas 

dentro dos movimentos religiosos.  

 

OBJETIVOS  

 

GERAL 

 Estudar o movimento religioso empreendido pela juventude de algumas cidades 

da região da zona da mata mineira; 

Específicos  

 Analisar o conceito de juventude bem como seu desenvolvimento dentro da 

sociedade; 

 Verificar como se caracteriza o movimento histórico e social das Igrejas Católica 

e Metodista; 

 Definir como a juventude se insere no movimento católico e metodista no Brasil 

e na região analisada; 
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METODOLOGIA 

 

Para o referente trabalhos estamos a princípio realizando uma leitura 

aprofundada da definição de juventude e o objetivo dos movimentos dos jovens inseridos 

dentro das Igreja Católica e Metodista da região citada. Através da leitura devemos nos 

definir conceitualmente o papel da juventude nos movimentos religiosos para a partir daí 

analisarmos a região em que nos propomos analisar. Para isso, estamos realizando uma 

série de entrevistas com essa juventude bem como realizando uma série de filmagens dos 

cultos para termos uma pesquisa documental bem estruturada.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 A princípio fizermos uma análise da juventude como essa se define dentro do 

espaço religioso para depois passarmos para as religiões que vamos estudar bem como 

seus movimentos internos. 

 

JUVENTUDE 

A fim de caracterizar o personagem social estudado pela pesquisa, é importante 

trazer a definição de juventude. De acordo com Flávio Munhoz Sofiati, “a noção de 

juventude possui uma complexidade em sua definição, sendo caracterizada por diversas 

variantes que precisam ser inseridas ao termo, fazendo-se necessário a inserção de 

outros elementos” (SOFIATI, 2011, p. 54). Nesse sentido, a pesquisa realizada baseia-se 

nas definições abaixo. 

Entende-se por jovens indivíduos de idade entre 15 e 24 que, de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compreende 20,13% da 

população. De maneira mais relativista, para embasar a construção da pesquisa, a partir 

da definição de Luís Antonio Groppo (2000), podemos entender a juventude como 

“uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou 

pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de componentes 

e atitudes a ela atribuídos”. (GROPPO, 2000, p. 8) 

Assim, a juventude pode ser definida de diversas formas a partir do contexto de 

cada grupo social, “que possuem um recorte sociocultural de classe social, estrato, etnia, 

religião, gênero, região, mundo urbano e rural, sendo que várias juventudes convivem 

em um mesmo tempo e espaço social”, conforme levantado por Sofiati (2011, p. 55) 
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Sofiati (2011) defende também que, é inerente na juventude um “potencial de 

mudança”. De acordo com o autor: “A juventude possui essa pontecialidade 

revitalizadora pelo fato de não estar completamente envolvida no status quo da ordem 

social, visto que ‘o fato relevante é que a juventude chega aos conflitos de nossa 

sociedade moderna vinda de fora’” . (SOFIATI, 2011, p. 56) 

Desse modo, partindo das definições dos autores, podemos então perceber 

como a juventude procura se manifestar na sociedade de maneira a provocar mudanças 

da ordem até então estabelecida. Portanto, a religião deve ter essa mesma significação 

para que esse pudessem segui-la e redefini-la.  

JUVENTUDE E RELIGIÃO 

O espaço ocupado pelos jovens em grupos e organizações religiosas tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos. É o que indica a pesquisa Perfil da 

Juventude Brasileira, apresentada por Sofiati no livro Religião e Juventude: os novos 

carismáticos. O estudo em questão afirma ainda que entre os cinco valores mais 

importantes para o jovem está o “temor a Deus”, o que indica, de acordo com o próprio 

autor, um significativo interesse do jovem brasileiro pela religião, senda ela, atualmente, 

uma das principais formas de organização grupal da juventude. (SOFIATI, 2011, p. 36) 

A busca pelo sobrenatural, aspecto comum nos rituais dos movimentos 

pentecostais e carismáticos, é o que atrai os jovens, de acordo com Cecília Mariz. A 

autora aponta que, nessas igrejas, “o jovem é concebido como alguém mais propenso a 

atitudes heroicas e a virtuosismos religiosos, que busca a santidade e também a 

revolução, e que morreria por uma causa”. (MARIZ, 2005, p. 256). Contudo, para que a 

juventude se inserisse dentro do discurso religioso esse deve se tornar menos autoritário, 

levando em consideração seu novo público. 

De acordo com Farris (2008) a religião atualmente se tornou uma das 

alternativas mais viáveis para os jovens de se socializarem e participarem ativamente de 

movimentos sociais.  

O MOVIMENTO PENTECOSTAL NO BRASIL 

 

 No início do século XX surgiu nos Estados Unidos um movimento denominado 

como “comunidades livres” em várias regiões do país foram fortalecendo o que eles 

chamavam de “camp meeting”, locais nos quais os crentes buscavam uma purificação 

espiritual. Desse modo, percebemos que a Igreja após vários movimentos externos e 

internos  
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O MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO CARISMÁTICA DA IGREJA CATÓLICA 

 Durante a década de 80 do séulo XX, a Igreja Católica assumiu uma postura de 

readequação aos padrões da religião. Com isso, fora criado dentro do espaço da Igreja 

Católica um movimento de renovação com o intuito de trazer novos fieis. De acordo 

com Valle (2003) 

(...)a RCC orienta os novos adeptos para uma ação evangelizadora 

direta, centrada no testemunho pessoal e grupal coordenado com 

manifestações massivas de evangelização em tudo semelhantes ao que 

fazem os pentecostais protestantes status quo em meio a sociedade. 

  

 De acordo com Pierre Sanchis (1997) a partir da década de 90 do século XX, o 

catolicismo assume um caráter de tendência sincrética que se misturam com as matrizes 

africanas e também o catolicismo europeu e em algumas regiões a pajelança indígena. 

Para o autor, as gerações brasileiras observam uma religiosidade pluralista que se 

adequam aos surtos de modernidade. 

 Sanches (1997) chama atenção para esse surto de modernidade que se configura 

no petencostealismo que consegue levar as massas através de adesões individuais a 

instituição religiosa através da entrega pessoal.   

 

PHN ( POR HOJE NÃO VOU MAIS PECAR)  

 

Podemos perceber que os carismáticos possuim uma infinidade de de estruturas, 

que vão desde grupos de oração, até comunidades, que abrigam vários  membros . 

Atualmente podemos verificar que existem entre 100 comunidades, somente no Brasil. 

Essas comunidades são identificadas como  vida e aliança, e congregam desde pessoas 

que dedicam parte do seu tempo às atividades da comunidade – que atuam na 

recuperação aos drogados, atendendo populações carentes, de rua, oferecendo orações 

de cura e libertação – até pessoas que se dedicam integralmente, homens, mulheres, 

casais e famílias inteiras. Em Juiz de Fora, por exemplo, há duas comunidades fundadas 

por ex-membros e mantém um estilo, por assim dizer, carismático. Dentro dessas 

comunidades o maior números constatado foi de jovens que participam dos cultos 

semanalmente ou então como organizadores.  

Todavia, devemos analisar esse movimento de inserção da juventude não só na 

religião católica, mas também fazer um estudo comparativo com outras religiões como a 

Metodista que buscam também a inserção a juventude dentro de sua instituição. 

 



5 

 

 5 

 

METODISMO NO BRASIL  

 

Até as últimas décadas do século XIX no Brasil, a religião oficial do Império 

era apenas a católica. Com a proclamação da república e também o fim do regime de 

padroado que identificava a Igreja Católica como a religião oficial, outras formas de 

religião foram sendo oficializadas no país. Após a proclamação da república o Brasil se 

tornou um Estado Laico e proporcionou a instalação de inúmeras instituições religiosas 

no país.  

De acordo com Mattos (2000) 

(...)Igreja Metodista nas três áreas de ação do metodismo histórico 

(evangelização, educação e ação social), implementando por certo 

tempo e com considerável êxito a obra educacional iniciada no final 

do século passado de acordo com o seu projeto missionário. 

 

 Na cidade de Juiz de Fora foi fundado por intermédio da Igreja Metodista o 

Instituto Granbery que se tornou um símbolo desse movimento religioso. Com o passar 

dos tempos, a Igreja Metodista foi se inserindo no país e incorporando muitas 

mudanças, principalmente no que concerne a participação dos jovens em seus 

movimentos.  

 

A JUVENTUDE METODISTA 

 

 Por contar com poucos estudos a respeito tivemos até o momento pouco acesso a 

trabalhos acadêmicos nesse  

 
Numa Avaliação Nacional realizada em 2005 pela Igreja Metodista no Brasil, 

constatou-se que boa parte da liderança das igrejas locais é composta por 

jovens (professores/as na Escola Dominical, líderes de grupos pequenos, 

ministrantes de encontros, participantes de ministério de louvor e jovens 

evangelistas). 

 

De acordo com Renders , atualmente a Igreja Metodista vem assumindo um 

papel diferenciado e busca constantemente se redefinir no cenário social, buscando 

deixar de lado o movimento conservador e se tornando um pouco mais voltada para a 

inserção de novas ideias. Um grande exemplo seria o movimentos Juventude Metodista 

com o objetivo de trazer a juventude para a construção de movimentos baseados na 

caridade e também na interação entre outros jovens de outros países, revelando uma 

cultura diferenciada e também o engajamento social.  

 



6 

 

 6 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Apesar de termos uma pesquisa bem pequena tivemos um contato parcial com 

jovens representantes das duas religiões (Católica e Metodista). Através de uma 

participação nos cultos e também entrevistas realizadas informalmente até o presente 

momento, observamos a tentativa desse juventude ávida de mudanças sociais trazer o 

conforto espiritual para a população principalmente a mais carente. Os cultos e reuniões 

revelam a tentativa de movimentação não só através de oração como também nos 

engajamento de movimentos sociais.  
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