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Resumo: A Pastoral Afro de Salvador, organização eclesiástica surgida em 1999, tem, 
no presente estudo, seus aspectos históricos e sociológicos escrutinados através da 
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na Igreja Católica com o Concílio Vaticano II (1962-1965) e o papel do Movimento 
Negro como elemento fomentador de modificações litúrgicas e estruturais no âmbito do 
catolicismo brasileiro.   
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A história da igreja deve ser entendida como a história dos homens que a ela 

pertenceram e que foram atingidos de alguma maneira pelo seu modo de se estabelecer 

e proceder. Neste sentido, a apreensão da atual compleição da Igreja Católica, sobretudo 

pensando a realidade brasileira, perpassa pela expiação da culpa por posicionamentos 

desumanos ante sociedades indígenas e africanas no passado.  

O catolicismo no Brasil, no período colonial, se deu de maneira autoritária e 

compulsória, objetivando uma unificação de ordem moral das raças (Cássia, 2001: 

167). Nos primeiros momentos da empresa colonial, portanto em um estágio pouco 

planejado e organizado, o poder eclesial estava nas mãos do rei de Portugal, que pelo 

regime do padroado indicava candidatos a todos os benefícios e cargos do clero secular 

e regular, a imposição da censura e outras penalidades eclesiásticas (Valente, 1994: 28) 
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Por conta mesmo de uma concepção aguerrida de religião não houve aqui um 

projeto de igreja, uma missão, logo em princípio - existiu, entretanto, dominação e 

imposição do catolicismo que conformou o quadro religioso do país de maneira 

assimétrica, sendo levado em consideração os interesses da Coroa. (Valente, 1994: 29) 

Os negros que aqui chegaram como força de trabalho escravo, eram lançados sem 

escolha para tal credo. O batismo era a via de inserção de africanos ao trabalho escravo, 

simbolizando um afastamento dos costumes, crenças e valores nefastos dos quais eram 

portadores, podendo mesmo acontecer no navio, no momento do embarque (Ott, 1968: 

121; Valente, 1994: 33). Importava é que fosse Católico-Romano ou aqui se 

desinfetasse com água benta da heresia pestífera; que se batizasse; que proferisse a fé 

católica, apostólica romana (Freyre, 1990: 200). 

Para Freyre (1990) a religião ocupava espaço, paradoxalmente, no então sistema 

em que imperavam alguns dos pecados capitais 

 

gula, preguiça e luxúria. Tal situação 

não é respondida simplesmente pela complacência dos mecanismos católicos de 

confissão e penitência: há uma reordenação desta religião às demandas locais. Neste 

sentido, as questões do sincretismo e da relação íntima com os santos são levantadas. 

Além da esmagadora maioria dos padres que se envolveram na colonização do Brasil 

[viverem] sob tutela, física e moral, dos senhores de engenho (Araújo, 1994: 82). Isto, 

certamente, revela o caráter privado e familiar da colonização do Brasil.  

Catolicismo, modernidade e movimento negro  

A constituição da Pastoral Afro é fruto da trajetória de transformações ocorridas 

na sociedade e na Igreja Católica, sobretudo no que diz respeito à negritude. Segundo 

Ana Lúcia Valente (1988), pode-se se dizer que a preocupação da Igreja Católica em 

desenvolver um trabalho pastoral junto ao segmento negro remonta às mudanças 

incididas no seu interior a partir do Concílio Vaticano II (1962 1965), convocado pelo 

papa João XXIII e concluído pelo papa Paulo VI, e das Conferências Gerais do 

Episcopado Latino-Americano (CELAM) de Medellín, na Colômbia (1968) e de Puebla 

de Los Angeles, no México (1979), revelando a opção preferencial da Igreja pelos mais 

empobrecidos (NETO, 1986).  

O Concílio Vaticano II representou, de certo, na história da Igreja Católica, após 

anos de recrudescimento e posições politicamente duvidosas, um arejamento de sua 

visão de mundo, permeado por conceitos como ecumenismo, sincretismo e inculturação. 



Inculturação é um termo definido por Azevedo (Apud Paleari, 1993) como a fé e a 

mensagem cristã e não uma determinada cultura que, sendo portadora dela, atua ou deve 

atuar como evangelizadora , porém para Paleari (1993), em Religiões do povo: um 

estudo sobre inculturação, a palavra ganha feições politizadas quando no âmbito latino-

americano, porque se encontra associada ao ímpeto missionário inerente ao catolicismo, 

ou seja, com a atividade de conversão e salvação, conservando uma tendência 

intervencionista na sociedade, com o fito de minorar as discrepâncias de ordem 

econômicas. O autor aponta que tal prática decorre de um sentimento de culpa que 

persegue a Igreja, por conta desta ter colaborado com a organização societária atual, 

assimétrica social e economicamente. Tal conceito se vincula ao de ecumenismo 

 

tendência de estabelecer laços, ou melhor, viabilizar a comunicação entre diferentes 

credos. Já o sincretismo, conceituado como troca e apropriação de elementos religiosos, 

passa a ser uma questão problemática, uma vez que houve uma grande mudança 

paradigmática ocorrida no interior da igreja 

 

abandonou-se a afirmação doutrinária do 

Concílio de Florença de 1442, qual seja, fora da Igreja não há salvação e, no Concílio 

Vaticano II, estabeleceu-se que Todos os homens de boa vontade, a saber: judeus, 

maometano, sequazes de outras religiões e, mesmo, ateus que, sem culpa, ignoram o 

Evangelho de Jesus Cristo, mas buscam a Deus, no mínimo por princípio podem 

conseguir a salvação. Cria-se, assim, um impasse sobre os limites e obrigações dos 

católicos, estabelecendo-se, conseqüentemente, a chamada orfandade missionária. 

(Paleari, 1993). 

O escopo do Concílio do Vaticano II era, portanto, a promoção de um 

aggiornamento da Igreja ante as mudanças globais, medida esta que tencionava um 

conseqüente restabelecimento de sua importância política e a reconquista de fiéis que 

partiam para outras religiões, sobretudo para as protestantes. Ressalte-se que na segunda 

metade do século XX o mundo vivia as tensões da guerra fria e que o progressivo 

esvaziamento da Igreja Católica se mostrou um dado consistente, sobremaneira no 

Brasil, apesar de ainda ser a religião com maior número de adeptos (Küng, 2002: 224-

25; Borges, 2001:122-23; Sanchis, 2001). 

O primeiro Concílio do Vaticano ocorreu em 1870, sob o comando de Pio IX. 

Foram definidas, nesta ocasião, questões como infalibilidade do Papa nas decisões 

dogmáticas e a sua primazia de jurisdição sobre cada cristão e igreja nacional (Küng, 

2002: 207-9). Portanto, no final do século XIX e no início do século XX, deu-se a 

construção de um sistema antimoderno dentro da Igreja, no qual havia um progressivo 



distanciamento do mundo e a pretensão de portar o monopólio de cosmovisões 

definitivas. Seria, mutatis mutandis, o retorno de um esquema medieval em uma 

sociedade que se encontrava em um processo de mudança aceleradíssimo (Küng, 2002: 

203). 

A partir da Encíclica Ecclesiam Suam (1964), de Paulo VI, tornou-se rotineiro o 

uso do vocábulo diálogo, no âmbito da Igreja Católica, para representar a postura de 

conhecimento e enriquecimento inter-religioso que se pretendia com o 

redimensionamento conciliar. No mesmo ano da Encíclica é criado o Secretariatus pro 

non christianis, isto é, Secretariado para os Não-Cristãos, o qual é regido pelo Regimini 

Ecclesiae (1967) que exorta a formulação de meios eficientes de intercâmbio com as 

comunidades não-cristãs, para que possa haver um maior conhecimento dos costumes e 

orientações místicas de ambos os lados. 

É neste enquadramento que Igreja Católica na América Latina passou a tratar, 

mesmo que timidamente, da questão do negro no seu interior, na busca de criar espaços 

onde pudesse ser desenvolvida uma pastoral voltada ao segmento.  A proposta de 

formação de um grupo negro ligado a Igreja surgiu propriamente em 1978, na cidade de 

São Paulo, quando a CNBB convocou alguns estudiosos sobre religiosidade popular a 

fim de subsidiar os bispos brasileiros que iriam a Puebla. No decorrer dessa reunião foi 

levantada a proposta de que se deveria desenvolver um trabalho de formação de 

consciência dos negros a respeito de sua realidade social, política, econômica, histórica 

e de sua religiosidade. Constituiu-se então um grupo-tarefa, quando da idéia de se 

proceder com um levantamento dos padres e religiosos que fossem negros ou mulatos, 

para começar a discutir, à partir da situação do negro, a visão que se tinha da realidade 

religiosa, quer do catolicismo, quer das religiões brasileiras (VALENTE, 1996:91-92).  

Deste grupo surgiu, em 1980, o grupo União e Consciência Negra . Na ocasião 

ficou explícita a atitude contrária de que o grupo fosse assumido como Pastoral do 

Negro . Após muitas discussões e divergências chegou-se à formação dos Agentes de 

Pastoral Negros (APNs), em 1981, marcados por um tipo de trabalho de conscientização 

mais cristão. Os objetivos dos APNs eram: 1. unir a população negra dispersa; 2. 

recuperar as raízes e memória histórica do negro; 3. conscientizar o negro da realidade 

social que o discrimina; 4. lutar por um espaço de dignidade para o negro no contexto 

nacional; 5. lutar por um espaço para o negro dentro do cristianismo e pelo direito de se 

expressar de acordo com aquilo que lhe é próprio (VALENTE 1996:101). 



Pode-se dizer que o trabalho dos Agentes de Pastoral Negros obteve 

reconhecimento em 1986, quando o grupo negociou com a CNBB a proposta de 

discussão da questão racial durante o período da quaresma do ano de 1988, pois se 

tratava do centenário da abolição da escravatura, e isso pesou decisivamente para este 

organismo eclesial. (VALENTE, 1994:133)  

Conforme Valente, as principais dificuldades enfrentadas pelos agentes na 

configuração e execução dos trabalhos foram: a escolha do tema, o qual foi aprovado 

A Fraternidade e o Negro ; a do lema, onde prevaleceu a sugestão da CNBB, inspirada 

pelo trecho do livro do Êxodo, no Antigo Testamento da Bílbia, Ouvi o clamor deste 

Povo ; a redação do texto-base da campanha que passou por oito versões oficiais, o qual 

procurou fazer um panorama social, econômico, político, cultural e religioso do negro 

no Brasil e firmar compromissos pastorais; e a autonomia no tratamento da questão em 

cada Estado brasileiro, isto é, a descentralização da discussão sobre o negro; a 

resistência da hierarquia da Igreja,do próprio segmento negro e da população em geral; 

a pouca atenção e divulgação pela imprensa escrita ou televisada; e a diluição da 

questão racial que foi contextualizada numa temática mais ampliada da luta dos 

marginalizados e das populações carentes por melhores condições de vida. 

Segundo Eli Araújo (2000), que fez um trabalho de sistematização dos temas da 

Campanha da Fraternidade até o ano de 2000, a temática A Fraternidade e o Negro é 

um dos temas da CF mais complexos e delicados, e que a Igreja procurou reconhecer a 

incoerência de suas atitudes com relação ao negro, no passado, e que assume, com 

redobrado empenho, a luta pela justiça contra qualquer tipo de preconceito, racismo e 

discriminação, tratando-se, portanto, de uma dívida.   

Pastoral Afro-Brasileira  

A Pastoral Afro-Brasileira surge como conseqüência desse longo processo pós-

conciliar de conscientização e militância de gerações de negros no interior da Igreja 

(ESTUDOS DA CNBB, 2002).  

Sobre o histórico desta organização, a religiosa Maria Raimunda Costa, em um 

artigo sobre o histórico de formação da Pastoral Afro-Brasileira exposto em 1999 no 

site da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos no Brasil), relata que a criação de um 

Secretariado de Pastoral Afro, junto a CNBB, ocorreu quando se incorporou uma sala 



no prédio da CNBB, em Brasília, assumindo esta pastoral ligação direta à Presidência.  

Assim sendo, relata Maria Raimunda Costa que, em 1996, foram convocadas três 

autoridades para refletirem sobre a possibilidade de criar um Secretariado para esta 

pastoral, que são Dom Gílio Felício, irmã Magda Maria Fonseca e o Dr. Carlos Alves 

Moura, e por indicação de alguns grupos negros, o prof. Tarcísio Antônio Nascimento. 

Depois de estudos e reflexões, no dia três de abril de 1998 o processo de organização 

teve início com a realização de sua primeira reunião em sala própria na CNBB. Aí 

foram assumidas as Diretrizes Gerais e Linhas de Ação da Igreja, documentos criados 

para a ação evangelizadora no Brasil, contribuindo com a ação evangelizadora na 

inculturação do Evangelho. A evangelização, nos seus diversos aspectos, tem como 

critério geral a inculturação; na América Latina, hoje, a evangelização é desafiada a 

inculturar-se nas culturas indígenas, afro-americanas e mestiças 3. 

Maria Raimunda Costa apresenta como principais pontos de avanço (conquistas) 

dos trabalhos desta secretaria: a) o nível de consciência adquirido do ser pessoa e pessoa 

negra, assumindo as raízes étnica e cultural; b) o desenvolvimento do senso crítico nos 

aspectos social, político, religioso e cultural; c) a solidariedade entre os grupos negros e 

não negros, intensificando o diálogo religioso no marco ecumenismo; d) a existência do 

GTA (grupo de trabalho afro) acolhido pela Presidência da CNBB; e) a instauração do 

Secretariado com ajuda da CRB (Conselho de Religiosos do Brasil)  nacional na 

aquisição dos equipamentos da sala; f) a realização do 1º CONENC (primeiro congresso 

nacional das entidades negras católicas); g) o seminário realizado com as/os 

animadores(as) das várias entidades católicas; h) a concretização do PAB (pastoral afro-

brasileira). 

A teologia da Pastoral Afro-Brasileira tem uma ligação e se expressa na prática 

de vários grupos: Grupo de Reflexão Negra e Indígena da Conferência dos Religiosos 

do Brasil (GRENI/CRB), Instituto Mariama (IMA), Congresso Nacional das Entidades 

Negras Católicas (CONENC), Atabaque Cultura Negra e Teologia (ATABAQUE), 

Agentes de Pastoral Negros (APNs), entre outros4. A Pastoral Afro Brasileira faz parte 

da Pastoral Afro-Americana e Caribenha, vinculada ao Conselho Episcopal Latino-

americano (CELAM), que tem suas linhas pastorais organizadas em vários países do 

continente, como Colômbia, Equador, Honduras e outros, e que realizam 

periodicamente Encontros de Pastoral Afro-americana (EPAs). O VIII EPA foi 
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realizado em Salvador, em setembro de 2000, sob o tema Comunidades Negras: 

Solidariedades e Alternativas . 

A Pastoral Afro-Brasileira tem três etapas na sua organização: 1. Preliminar 

 
levantamento de grupos; organização de coordenações; conscientização dos objetivos da 

PAB; 2. Operacionalização 

 
realização de encontros; implementação na comunidade; 

paróquia ou diocese; atendimento permanente; 3. Formação continuada 

 

acompanhamento e promoção de lideranças; encontros interparoquiais, regionais ou 

diocesanos5. 

A articulação dos trabalhos da PAB possui três níveis: paroquial, diocesano e 

regional, onde o GTA encabeça estes níveis como um grupo de reflexão teórica e como 

grupo executivo. Esses grupos são compostos por leigos, religiosas, sacerdotes, um 

membro dos APNs e GRENI (Grupo de Reflexão Negra e Indígena), e um bispo, 

indicados pela CNBB6. 

Com base na valorização afro-cultural na realidade católica brasileira e na busca 

de formação de agentes de pastoral, a Pastoral Afro-Brasileira vem objetivando uma 

consciente liturgia inculturada e condições para compor uma representação positiva do 

negro no interior da Igreja Católica, através do resgate da auto-estima e da identidade 

negra, negada historicamente.  

A Pastoral Afro em Salvador  

Neste sentido, a pastoral voltada para os interesses dos negros que se instaura em 

Salvador, em 1999, é conseqüência da ação organizada dos negros católicos, sobretudo 

religiosos, que se encontravam imersos em luta, denúncia e organização de outros 

grupos dentro da Igreja, na busca de constituir subsídios para procurar responder a 

realidade local, uma vez que se trata da cidade mais negra do país, onde, incrivelmente, 

a população de origem africana é bastante marginalizada. 

A Pastoral Afro em Salvador é também denominada CAAPA - Centro de 

Articulação Arquidiocesana de Pastoral Afro. A organização nasceu durante os 

preparativos ao VIII EPA (Encontro de Pastoral Afro-Americana), que acontecera em 

Salvador no ano de 2000. Precisava-se de um lugar de referência para ter uma 

estrutura a fim de viabilizar melhor esse encontro. Sendo assim, designado como um 

centro de articulação, o CAAPA surgiu também para responder, de maneira articulada, 
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aos desafios colocados pela comunidade negra em Salvador: superação da exclusão e 

marginalização; reconhecimento e valorização de sua cultura de modo pleno dentro da 

Igreja, sobretudo uma aproximação respeitosa com o fenômeno do sincretismo, que se 

coloca como um dos principais desafios da Igreja Católica na Bahia. Nos anos que 

antecediam a sua criação, as respostas a estes anseios eram dadas isoladamente por cada 

grupo religioso católico que comunga com o ideal da comunidade negra. O CAAPA, 

portanto, é mais um centro que visa articular as atividades voltadas para o segmento 

negro que acontecem nas comunidades, nas paróquias.  

A Pastoral Afro, na medida que, como todas outras pastorais, visa atender as 

necessidades prementes que se impõe a Igreja, que no caso de Salvador se concretiza na 

necessidade do respeito aos direitos, aos valores (inclusive religiosos) e à cidadania dos 

negros, procura operacionalizar medidas litúrgicas apontadas no Concílio Vaticano II, 

além de promover oficinas, seminários e cursos e confeccionar apostilas, cartas, folhetos 

e cartilhas relativas ao tema. Reconhece, para tanto, que a postura da Igreja no trato com 

a escravidão deixou a desejar e, por isso, envida esforços para a modificação deste 

quadro.  

Sob a coordenação de Padre Fidéle, atualmente a pastoral vem desenvolvendo 

em alguns bairros de baixa renda de Salvador7 missas inculturadas, por que o rito é 

romano, mas a maneira de executar este rito é que tem elementos africanos . Por isso, 

apesar de ser usado comumente por pessoas ligadas a pastoral e de estar impresso na 

cartilha do grupo, a variação missa afro , não é recomendada por oficiantes. Além 

disso, outro enfoque de atuação tem sido a intensificação da formação dos agentes da 

pastoral afro das paróquias situadas na maioria nesses bairros, bem como o apoio na 

criação e consolidação de atividades sociais, como cursinhos pré-vestibulares e cursos 

de formação profissional e de cidadania.  

Pe. Fidéle, interessado no desenvolvimento das cinco esferas da Pastoral Afro, 

ou seja, autoestima, fraternidade, formação integral, lugar social e inculturação, vê 

progressos na atuação do grupo, uma vez que suas atividades se expandem. Por 

autoestima entende-se a valorização do negro no contexto social. Fraternidade seria a 

atitude solidária com populações negras, buscando a implementação de ações que os 

integrem a sociedade. Esta seria também, porém com um viés mais econômico, do lugar 

social. Formação integral seria o desenvolvimento holístico do negro, unindo os 

campos culturais, morais e espirituais. A inculturação, por fim, seria a assunção de 
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elementos da cultura afro-brasileira na Palavra de Deus. São esferas que viabilizam uma 

consciência sempre crescente de lideranças acerca de uma ação em vista da melhoria da 

situação social do bairro, da importância de uma pastoral inculturada, do protagonismo 

de leigos e leigas nas comunidades, do surgimento organizações sociais no bairro, e do 

resgate de uma identidade positiva do negro. 

No entanto, esta atuação pastoral que busca valorizar a diversidade e pluralidade 

cultural em Salvador, ainda encontra grupos ou pessoas isoladamente que manifestam 

resistência quanto à necessidade de ter ações preferencialmente dirigidas à comunidade 

negra, uma vez que não estão convencidos de que a situação de miséria em que se 

encontram os negros e o pouco prestígio de suas manifestações culturais têm como 

principal causa o racismo. Por vezes, há acusações de racismo ao avesso, quando se fala 

de políticas de ações afirmativas como instrumento de construção de uma democracia 

racial no Brasil. Para Pe. Fidéle as dificuldades desse trabalho são evidenciadas, 

sobretudo, quando símbolos da cultura afro aparecem nas liturgias, nas celebrações 

afro-católicas. Neste sentido, o pároco explicita que isso faz com que alguns setores da 

Igreja vejam na missa inculturada um trazer pra dentro da Igreja o Candomblé, 

considerado por eles como culto ao demônio . Outras inquietações desta caminhada 

afro-pastoral de Salvador têm sido o pouco envolvimento do clero diocesano, na sua 

maioria negra, assim como as ações de movimentos de tipo pentecostal, contrários a 

uma evangelização inculturada - que modernamente ganharam grande difusão nas 

manifestações de fé da Arquidiocese de Salvador, como caminhadas penitencial, 

caminhadas de ramos.  

Conclusão   

Contemporaneamente, a questão racial dentro do campo religioso brasileiro vem 

assumindo relevância e apontando em posições e atitudes como estratégias culturais e 

políticas contra o racismo, a discriminação, em reivindicação de uma fidelidade 

identitária, ou filiação original. O tratamento desta questão pelas ciências sociais tem-se 

revelado complexo, sendo incessantemente reposicionado e questionado, em face das 

causas econômicas, sociais, históricas e ideológicas que alimentam o seu dinamismo 

atual.  

A complexidade do estudo das relações raciais no contexto religioso do 

Brasil, isto é, a religiosidade negra, está alicerçada, sem dúvida, nas condições da 



formação da nação brasileira que procurou patentear uma mitologia de brasilidade 

mestiça, integradora de todas as etnias e ponto de equilíbrio das diferenças culturais. As 

teorias que dão conta do sincretismo buscam dar inteligibilidade a esta questão. Sanchis 

(2001) explicita alguns marcos da pesquisa social nesta área, apontando três possíveis 

visões para a questão do sincretismo: 1) A dos autores que fazem uso deste termo capaz 

de generalizar um tipo novo de porosidade, de identidades múltiplas e/ou compósitas 

(p.9) 2) Do grupo que vê no termo um resíduo de dominação, seria o uso ideológico 

que dela fizeram as elites e os ortodoxos e pelo caráter estigmatizante que acabou 

assumindo (p.9) 3) Dos que enxergam na questão uma dimensão possivelmente 

universal na história das religiões, mas não pensam encontrá-lo mais no Brasil do que 

em outras sociedades, igualmente feitas de superposições étnicas e sociais, de 

dominações religiosas e políticas há muito assentadas e ainda de processos dialéticos 

brutais ou sutis, travados entre poderes e resistências (p.9).   

O uso que se faz do termo sincretismo no âmbito do catolicismo, como 

exposto um pouco antes, pertence à outra ordem, ou seja, encontra-se na seara da 

valoração moral e religiosa, em oposição à descrição e interpretação etnográficas de 

eventos, com objetivos missionários patentes.  

A formação da Pastoral Afro, neste sentido, está inextricavelmente ligada ao 

conceito de identidade, que no caso pode ser entendida também sob o signo de étnica . 

Ordep Serra (1995a: 87) em relação ao jogo de escolhas, pertencimento e atribuições 

inerentes a questão identitária, expõe: O grupo étnico se erige mediante a construção 

de uma ideologia comunitária sustentada com empenho, qualquer que seja seu alcance 

prático efetivo, num contexto em que a autoconsciência se afirma pelo contraste vivido 

e imaginado com o círculo envolvente e com grupos similares: constitui um grupo 

étnico aquele que, no âmbito de uma sociedade maior, se representa como, pelo menos 

virtualmente (parte de, remanescente de, ou religável a), uma outra sociedade, em 

alguma medida distinta, singular e capaz de certa autonomia (esta pode estimar-se 

realizada quer alhures, quer no passado, ou apenas ser julgada realizável). Deve-se 

advertir ainda que o grupo étnico vem a ser produzido também a partir de fora - por 

aqueles com quem interage, por aqueles que exclui e que o excluem.   

Destarte, a Pastoral Afro, além de um espaço cedido e reivindicado, é um espaço 

de afinidade, no sentido weberiano da afinidade eletiva - pensando a articulação dos 

interesses ideais e materiais das camadas e o conteúdo das crenças como legitimador da 

posição das camadas afortunadas e compensador para as camadas inferiores, num senso 



de honra positivo, portador de uma missão -, pois a Igreja Católica, ao longo do 

processo histórico intenta ajustar-se às demandas de certos setores, no caso a do 

segmento negro, na criação de motivações que levem ao ingresso e permanência. E esse 

movimento de mobilização interna e externa pela afirmação das identidades logra uma 

conexão simbólica entre as motivações do grupo e os conteúdos religiosos, onde 

importa muito mais a sua expressão autêntica do que a base doutrinal (lógica pós-

moderna). Na contemporaneidade religiosa de definição e gerenciamento das 

identidades, da filiação religiosa, a memória coletiva é seletiva, dentre as permanências 

da tradição que transbordam as novidades, as reformulações contemporâneas no campo 

das identidades religiosas.   
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