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RESUMO: Este projeto de pesquisa é direcionado ao estudo e produção de conhecimentos acadêmicos 

acerca das instituições religiosas no Brasil. Seguindo pressupostos historiográficos, definimos como 

recorte dentro deste grande tema a realização de uma investigação sobre a denominação religiosa 

“Igreja Bola de Neve”. Fundada em fins do século passado, no litoral paulista e por um grupo de jovens 

que desejava estabelecer novas possibilidades de exercício da fé cristã, a mesma tem apresentado um 

crescimento significativo. Em boa medida, atribui-se a sua expansão geográfica e de seus membros à 

capacidade das lideranças desta instituição em conciliar a teologia cristã de matriz evangélica com 

representações e práticas sociais mais vinculadas à cultura contemporânea. Nesse sentido, interessa-nos 

estudar essa cultura religiosa e produzir conhecimentos que possam explicar facetas do fenômeno 

religioso do tempo presente. A pesquisa é desenvolvida através de pesquisa bibliográfica e coleta de 

informações sobre os processos de formação da Igreja protestante no Brasil e suas ramificações. É 

conduzida também via realização de entrevistas com as lideranças e os membros da unidade localizada 

em Belo Horizonte – MG. O trabalho está dividido em três partes: na primeira, são apresentados aspectos 

gerais sobre a reforma protestante e o contexto da chegada dos primeiros protestantes no Brasil e seu 

estabelecimento. Na segunda, tem-se um breve histórico da fundação da Igreja Bola de Neve em São 

Paulo e a abertura da congregação na sede mineira em Belo Horizonte. Na terceira é realizada a análise 

das entrevistas realizadas com os membros e líderes da Igreja Bola de Neve. Com tais procedimentos, 

almeja-se compreender a historicidade denominação, especialmente, e um entendimento sobre as 

causas de sua expansão.  
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