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Streszczenie 
W artykule, opartym na danych pochodzących z 

powszechnego spisu ludności z roku 2010, autorka po-
dejmuje próbę przedstawienia i zinterpretowania najnow-
szych trendów i tendencji dotyczących religijności i przy-
należności religijnej współczesnych Brazylijczyków. 

Summary 
In the article, based on statistical data 

from the General Population Census (2010), 
the author tries to present and interpret the lat-
est trends and tendencies in religiosity and reli-
gious affiliation of contemporary Brazilians. 
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W lipcu 2012 roku IBGE (Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística) opubli-

kował na swojej stronie internetowej najnowsze, pełne dane statystyczne dotyczące 
przeprowadzonych w trakcie spisu powszechnego ludności w 2010 roku badań ilościo-
wych nad problematyką religii w Brazylii. Potwierdzają one co prawda w dużym stop-
niu dotychczas widoczne trendy, które pojawiały się już w spisach powszechnych od lat 
70., np. systematyczny spadek afiliacji katolickiej wśród Brazylijczyków (1970 – 
91,8%; 1980 – 89%; 1991 – 83%; 2000 – 73,6%; 2010 – 64,6%) oraz wzrost popularno-

                     
* Dr Renata Siuda-Ambroziak – pracownik naukowo-dydaktyczny Centrum Studiów Latynoame-
rykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.  
1 Początkowo uznane za kontrowersyjne pojęcie „rynku religijnego” pojawiło się u Bergera 
(2005: 186-196), który sugerował działanie praw ekonomii, reklamy i marketingu w sferze reli-
gijnej. Twierdził on, że religie są „sprzedawane” klientom, a organizacje religijne funkcjonują jak 
zwykłe przedsiębiorstwa nastawione na zysk i wyniki, prowadzące politykę marketingową i wal-
czące o udział w „religijnym rynku”. Tematykę tę rozwinęli, między innymi, twórcy tzw. rynko-
wych teorii religii – Stark i Bainbridge (2007). Ale choć tezy „konsumpcyjno-ekonomiczne” au-
tora Świętego baldachimu podlegały i nadal podlegają wielu ciekawym interpretacjom, krytyce 
i modyfikacjom, obecnie pojęcie „rynku religijnego” używane jest już często przez badaczy nie 
tyle jako bezpośrednie odniesienie do wspomnianych teorii, co raczej jako synonim „panoramy 
religijnej” danego społeczeństwa i tak właśnie jest ono potraktowane w niniejszym artykule. W 
samej Brazylii pojawia się również określenie indústria da fé („przemysł wiary”), zwłaszcza w 
kontekście ekspansji kościołów neopentekostalnych, propagującychteologii pomyślności (teolo-
gia da prosperidade). 
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ści kościołów protestanckich, przede wszystkim zielonoświątkowych2 (1970 – 5,2%; 
1980 – 6,6%; 1991 – 9%; 2000 – 15,4%; 2010 – 22,2%), ale pozwalają również na za-
uważenie zupełnie nowych zjawisk w panoramie religijnej Brazylii, jak chociażby po-
większającej się jednak, pomimo dotychczasowych, odmiennych przewidywań, tzw. 
grupy „bezwyznaniowej” (sem religião).  

Celem niniejszego artykułu jest zatem zarówno przedstawienie najnowszych 
wyników badań statystycznych nad brazylijską religią i religijnością w XXI wieku, jak 
i próba ich interpretacji w kontekście zarejestrowanych przez spisy trendów i zjawisk 
przy założeniu, że pole omawianych badań jest wyjątkowo trudne – wszak sfera religij-
na jest tematem nieprzejrzystym, często wręcz niemożliwym do ilościowego uchwyce-
nia w jego pełnym, w istotnej mierze subiektywnym, wymiarze. Badacze brazylijscy 
sami wielokrotnie zwracają uwagę na „zdrowy” dystans, z którym należy podchodzić 
do „religijnych” statystyk, chociażby ze względu na brak możliwości reprezentatywne-
go uchwycenia w nich tak charakterystycznego dla Brazylii zjawiska „podwójnej” reli-
gijnej przynależności, rozpowszechnionego synkretyzmu, czy głębokich pokładów reli-
gijności ludowej, której elementy często pozostają w sprzeczności z oficjalnymi dogma-
tami wiary i formalną afiliacją badanych. Przy okazji każdego spisu, do klasyki opowie-
ści ankieterów przechodzą wszak kolejne historie wizyt w brazylijskich domach, któ-
rych mieszkańcy podają afiliację katolicką mając za plecami domowy ołtarz poświęco-
ny czczonym przez siebie bóstwom macumby, czy candomblé3.  

Pamiętając zawsze o tych brazylijskich religijnych „niejednoznacznościach”, 
spróbujmy przyjrzeć się najpierw najbardziej istotnym informacjom wynikającym z za-
prezentowanych przez badaczy IBGE danych statystycznych. Na ich podstawie stwier-
dzić można, że niewątpliwie kontynuowana jest w Brazylii już wspomniana tendencja 
do procentowego zmniejszania się obecności katolików w panoramie religijnej (z 73,6% 

                     
2 W języku polskim obydwa terminy: „zielonoświątkowy” i „pentekostalny” (lub czasami: „pen-
takostalny”) używane są z reguły wymiennie. Warto również zauważyć, że ruch zielonoświąt-
kowy (pentekostalizm) w Ameryce Łacińskiej jest już przez wielu badaczy traktowany jako od-
dzielna gałąź chrześcijaństwa, nie mająca w chwili obecnej dużo wspólnego z tradycyjnym pro-
testantyzmem, tzw. protestantismo de missão, z którego się wywodzi. Jednak w spisie pow-
szechnym, brazylijski pentekostalizm pozostaje włączony formalnie w grupę religii protes-
tanckich, stanowiąc zresztą na terenie Brazylii jej najistotniejszy, bo najliczniejszy „składnik”. 
3 Piszą o tym już w odniesieniu do danych z poprzednich dwóch spisów powszechnych, m.in., 
Antoniazzi (2002), Camurça (1999) oraz Sanchis (1992, 1997) podkreślając, że brazylijska 
religijność ma wiele twarzy i trudno zamknąć ją w jednoznacznych pytaniach spisowych, czy 
tabelach. Antoniazzi (2002: 88) zauważa, że kiedy w spisie z 2000 r. pojawiły się dane dotyczące 
grupy tzw. „sem religião” („bez religii”) i na pierwsze miejsce w statystykach wysunął się stan 
Rio de Janeiro (15,5%), kolejne, bardziej szczegółowe badania zrealizowane tylko tam pozwoliły 
ustalić, że w tej grupie jedynie 1,2% respondentów uznało się za osoby niewierzące, podczas gdy 
zdecydowana większość albo nie chciała, albo nie potrafiła jednoznacznie określić swojej 
przynależności, czy poglądów religijnych. W grupie „sem religião” znaleźli się zatem przede 
wszystkim ci, którzy nie są oficjalnie wyznawcami żadnej spośród istniejących na brazylijskim 
rynku religijnym „ofert”, choć określają samych siebie zdecydowanie jako „osoby religijne”.  
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w roku 2000 do 64,6% w roku 2010), choć, co ciekawe, istotny spadek procentowy nie 
przekłada się na dramatyczny spadek samej liczby wyznawców (z 125 mln do 123 
mln)4, co jest związane ze wzrostem liczby brazylijskiej populacji. Cechą charaktery-
styczną zachodzących zmian jest także wspomniany już procentowy wzrost liczby pro-
testantów (zwłaszcza wiernych kościołów neo- oraz zielonoświątkowych, stanowiących 
w tej grupie zdecydowaną większość) z 15,4% w roku 2000 do 22,2% w roku 2010 (co 
oznacza wzrost z liczby 26,2 mln wyznawców do liczby 42,3 mln), wyznawców spiry-
tyzmu (z 1,3% populacji w roku 2000 do 2% w roku 2010, co odpowiada liczbowo 
wzrostowi z 2,3 mln do 3,8 mln)5 oraz grupy „bezwyznaniowej” (wzrost z 12,5 mln – 
7,3% populacji w 2000 roku do 15 mln, odpowiadających 8% populacji w roku 2010).  

Należy jednak zaznaczyć, że katolicy pozostają w Brazylii nadal grupą zdecy-
dowanie większościową, pomimo stałego procentowego spadku deklarowanej przez ba-
danych afiliacji, przy czym stają się jednocześnie grupą najstarszą wiekowo. Może to 
zaważyć w zdecydowany sposób na statystykach kolejnego spisu powszechnego, pla-
nowanego na rok 2020, zwłaszcza w sytuacji coraz bardziej zaawansowanego procesu 
„starzenia się” brazylijskiego społeczeństwa (udział osób powyżej 65 roku życia wzrósł 
w społeczeństwie brazylijskim w okresie od roku 1970 do 2010 z 2,7% do 7,4%). W ro-
ku 2010 katolicyzm jest wszak religią najbardziej popularną wśród Brazylijczyków po-
wyżej 80 roku życia (jego wyznawcami jest 75,2% Brazylijczyków w tej grupie wieko-
wej), podczas gdy np. kościoły zielonoświątkowe mają wśród swoich wyznawców naj-
więcej ludzi młodych (25,8% dzieci pomiędzy 5 i 9 rokiem życia oraz 25,4% nastolat-
ków), podobnie jak grupa „bezwyznaniowa”, która charakteryzuje się równie młodym 
wiekiem (większość wyznawców pomiędzy 15 a 29 rokiem życia).  

Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę fakt, że w brazylijskich spisach 
powszechnych w procesie uzyskiwania danych dotyczących religii, dla dzieci z reguły 
przyjmuje się wyznanie deklarowane przez matkę – ponieważ to kobiety stanowią 
większość wyznawców kościołów zielonoświątkowych (24,1% brazylijskich kobiet 
wobec 20,1% mężczyzn), dane o takiej właśnie przynależności populacji najmłodszej 
mogą być w wielu sytuacjach zawyżone. Co ciekawe, mężczyźni przewyższają nato-
miast procentowy udział kobiet w Kościele katolickim (65,5% wobec 63,8%) oraz 
wśród Brazylijczyków „bezwyznaniowych” (9,7% wobec 6,4%). Bardzo zbliżone pro-
porcje wyznawców obojga płci są charakterystyczne w Brazylii właściwie jedynie dla 
kultów pochodzenia afrykańskiego.  

                     
4 Spadek afiliacji katolickiej miał miejsce we wszystkich regionach Brazylii, ale procentowo jest 
najbardziej widoczny na Północy (z 71,3% do 60,6%) oraz, co zaskakujące, zarejestrowany został 
także w przypadku tradycyjnie ludowo-synkretycznego katolickiego Północnego-Wschodu 
(z 79,9% w 2000 do 72,2% w 2010) i, w dużym stopniu europejsko-imigranckiego, Południa (z 
77,4% do 70,1%). Najmniej katolików mieszka obecnie w stanie Rio de Janeiro (45,8%), najwię-
cej – w Piauí (85,1%). 
5 Spirytyzm jest obecnie najbardziej popularny na brazylijskim Południowym Wschodzie (3,1%), 
zwłaszcza w jego wielkich metropoliach (Rio de Janeiro, São Paulo), na samym Południu (2%) 
oraz w Centrum kraju, przede wszystkim  w Dystrykcie Federalnym (2,3%).  
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Jeśli chodzi o statystyki dotyczące deklarowanych przez badanych: rasy i koloru 
skóry, poziomu wykształcenia i zarobków, osoby określające się jako „białe” stanowią 
najliczniejszą grupę wyznawców spirytyzmu (68,7%), przed katolikami („białymi” 
w 48,8%). Spirytyści to też osoby zdecydowanie najlepiej wykształcone (31,5% wy-
znawców z wykształceniem wyższym i jedynie 1,8% bez formalnego wykształcenia) 
i o najwyższych zarobkach wśród wszystkich adeptów kościołów i kultów religijnych 
w Brazylii (zarobki średnio powyżej 5 pensji minimalnych). Kościoły zielonoświątkowe 
są zdecydowanie „ciemniejsze” – 45,7% wyznawców określa siebie samych jako „par-
dos” (podobnie tak jak osoby „bezwyznaniowe” – 47,5%), są też słabiej wykształcone 
(np. 42,3% zielonoświątkowców powyżej 15 roku życia nie posiada nawet wykształce-
nia podstawowego, 8,6% to analfabeci), a ich członkowie zdecydowanie mniej zarabiają 
(aż 63,7% zarabia poniżej jednej minimalnej pensji), tak jak grupa „bezwyznaniowa”, 
której 59,1% przedstawicieli zarabia poniżej 1 pensji minimalnej.  

Ciekawe, że najwięcej analfabetów znajduje się jednak wśród dorosłych katoli-
ków (10,6%), co może być wytłumaczone zarówno zaawansowanym wiekiem zdecy-
dowanej większości wyznawców, jak i popularnością katolicyzmu przede wszystkim na 
terenach wiejskich (77,9% wobec 62,2% w miastach), gdzie starsze pokolenia miały 
często utrudniony dostęp do szkół, nawet na poziomie podstawowym. Z drugiej strony, 
w porównaniu z danymi sprzed dekady (ze spisu z roku 2000), należy zauważyć, że 
społeczeństwo brazylijskie w znacznym stopniu poprawiło swój poziom wykształcenia 
(odpowiednio o 3,2% oraz 3,6%), pomimo nadal wysokich wskaźników analfabetyzmu 
w dwóch z wymienionych grup (katolików i zielonoświątkowców). 

Powszechny spis ludności z roku 2010 ukazuje niewątpliwie duży wzrost różno-
rodności w panoramie religijnej współczesnej Brazylii (w spisie pojawiają się 24 religie 
i ponad 40 największych kościołów i kultów), a zwłaszcza jej wyjątkowe bogactwo na 
obszarach silnie zurbanizowanych. Jednocześnie, co warto zauważyć, pluralizm religij-
ny Brazylii cały czas wzrasta jednak w cieniu (ale i w ramach) chrześcijaństwa – to te 
właśnie opcje, jeśli zsumować katolików i kościoły o korzeniach protestanckich, są od-
powiedzialne za „zagospodarowanie” ponad 80% religijnego rynku, choć same są, do-
kładnie tak jak brazylijski katolicyzm, wyjątkowo niejednorodne i silnie wewnętrznie 
zdywersyfikowane. 

Zdecydowanie pod względem pluralizmu religijnego wyróżnia się stan Rio de 
Janeiro, będący jednocześnie najbardziej zielonoświątkowym stanem Brazylii. Zresztą 
przewaga zielonoświątkowców (zwłaszcza bardzo popularnych kościołów, takich jak: 
Assembléia de Deus, Congregação Cristã do Brasil i Igreja Universal do Reino de Deus) 
nad innymi wyznaniami chrześcijańskimi o korzeniach protestanckich jest w Brazylii 
zdecydowana (spośród tradycyjnych kościołów protestanckich najpopularniejsze to: 
baptyści, adwentyści, luteranie oraz prezbiterianie). Rio de Janeiro (oraz sąsiedni stan 
Minas Gerais) wyróżnia się też liczebnością spirytystów, wyznawców synkretycznych 
kultów afro-brazylijskich (w tym: candomblé, macumby i umbandy) oraz osób deklaru-
jących się jako „bezwyznaniowe” (których z kolei najmniej, poniżej 5% populacji, jest 
w stanach Południa, w interiorze stanów Północnego Wschodu oraz w Amazonii). Jeśli 
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chodzi natomiast o liczbę wyznawców candomblé, Rio de Janeiro zbliża się coraz bar-
dziej do dotychczasowego centrum afrykańskiej kultury w Brazylii, którym jest Salva-
dor da Bahia – to w tych dwóch miastach znajduje się obecnie największa liczba do-
mów candomblé (wśród którego wyznawców ludność afro-brazylijska stanowi obecnie 
21,1%).  

Najbardziej katolickimi regionami Brazylii pozostają: Północny Wschód (choć 
tutaj trzeba zwrócić uwagę na coraz silniejszą ekspansję kościołów zielonoświątkowych 
w jego środowisku miejskim np. w Salvador da Bahia) oraz bogate Południe, które jed-
nak, zgodnie z ostatnimi danymi, staje się również coraz bardziej zróżnicowane pod 
względem religijnym przy zaskakująco wysokiej popularności umbanda oraz kultów 
spirytystycznych - liczba ich wyznawców jest w chwili obecnej największa w stanie Rio 
Grande do Sul (bardzo zresztą „europejskim” jeśli chodzi o pochodzenie etniczne więk-
szości populacji, dotychczas tradycyjnie katolickiej lub protestanckiej).  

Niewątpliwie przytoczone dane statystyczne nasuwają wnioski co do możliwości 
interpretacyjnych przemian zachodzących nie tylko w sferze religii i religijności, ale 
także w innych, związanych z nimi elementach składowych brazylijskiej kultury, po-
mimo że nie są one zwykle idealnym odbiciem skomplikowanej i subiektywnie postrze-
ganej przez jednostki rzeczywistości oraz że ukazują ją często w sposób powierzchow-
ny. Na pewno sama złożoność i wielość ofert pojawiających się na brazylijskim rynku 
religijnym oraz wynikająca z tolerancji możliwość bezproblemowego ich wyboru (czy 
też zmiany) świadczy o postępującej modernizacji, liberalizacji oraz demokratyzacji 
społeczeństwa brazylijskiego. Jednocześnie zachodzący w takim właśnie kontekście 
spadek afiliacji katolickiej może być spowodowany nie tyle kryzysem Kościoła w Bra-
zylii, co raczej nieuniknionym zmniejszaniem się popularności religii większościowej 
w przypadku postępującej dywersyfikacji rynku religijnego, w którym po prostu trudne, 
a nawet niemożliwe jest utrzymanie na dłuższą metę „monopolu na wiarę”. Kościół 
brazylijski może jednak pozostać przez jeszcze długi czas afiliacją większości Brazylij-
czyków – wydaje się, że, po pierwsze, Kościół rzeczywiście idzie intensywnie w kie-
runku zmian (obecnie nie tyle w stronę liberalnej teologii wyzwolenia, co raczej ruchów 
charyzmatycznych), ale też zmniejszenie liczby jego wiernych może po prostu oznaczać 
ich przejście od „partycypacji ze względu na tradycję” do „partycypacji ze względu na 
poglądy”, czyli zmniejszanie liczby jedynie nominalnych katolików, przy wzmocnieniu 
intensywności zaangażowania pozostałych, często podejmujących decyzje o afiliacji ja-
ko osoby dorosłe, w sposób w pełni świadomy.  

Taki trend, którego wymiar może się ostatecznie, w dalszej perspektywie, stać 
przecież dla samego Kościoła błogosławieństwem, jest widoczny choćby na podstawie 
obserwacji zmniejszania się liczby wyznawców katolicyzmu na tradycyjnie katolickim 
Północnym Wschodzie, gdzie jego wpływy, zwłaszcza na terenach wiejskich, pozosta-
wały dotychczas niepodważalne, wzmacniane dodatkowo działalnością i popularnością 
lokalnych świętych ludowych, proroków i cudotwórców, którzy sprawiali, że silne pro-
zelitycznie kościoły (neo)pentekostalne, stawiające tak duży nacisk właśnie na elementy 
cudów i ozdrowień, nie znajdowały tam już „niezagospodarowanego” rynku. W chwili 
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obecnej, tereny zurbanizowane Północnego Wschodu już w pełni zaakceptowały pente-
kostalizm, stanowiący istotną alternatywę zarówno dla tradycyjnego, ludowego katoli-
cyzmu, jak i dla popularnych w tym regionie kultów afro-brazylijskich, wobec których 
zwłaszcza kościoły neopentekostalne ustawiają się często w pozycji otwartej konfronta-
cji. Niemniej jednak region Nordeste, zwłaszcza jego zaplecze rolnicze, nadal pozostaje 
jednym z najsilniejszych bastionów ludowego katolicyzmu. 

Z drugiej jednak strony, wyniki najnowszego spisu wydają się stawiać pod zna-
kiem zapytania możliwość uniwersalnego, prostego i schematycznego przeciwstawiania 
sobie w sferze wyborów religijnych „miasta” i „wsi” – wszak, pomimo że wskaźniki 
afiliacji katolickiej spadają w całej Brazylii, a najczęściej dzieje się to rzeczywiście na 
terenach wielkomiejskich, to jednak stany Południa, niezależnie od stopnia zurbanizo-
wania, pozostają praktycznie tak samo katolickie. Procent katolików nie ulega również 
drastycznemu, porównywalnemu z sytuacją Rio de Janeiro, zmniejszeniu w São Paulo – 
przecież największej i najbardziej kosmopolitycznej metropolii w Brazylii, co może, 
przynajmniej po części, być wynikiem ciągłych, wewnętrznych migracji z katolickiego 
Północnego Wschodu, zasilających w istotny sposób populację wiernych Kościoła.  

Jeśli chodzi natomiast o samą, nadal zwiększającą się popularność zielonoświąt-
kowców należy zauważyć, że, pod warunkiem utrzymania wzrostu liczby wiernych na 
obecnym poziomie, kolejny spis w roku 2020 może już wykazać w publikowanych da-
nych co najmniej jedną trzecią populacji brazylijskiej z afiliacją o korzeniach prote-
stanckich, przede wszystkim pentekostalną właśnie. Jednak, pomimo stałego wzrostu 
samej liczby zielonoświątkowców (także ze względu na populację Brazylii), wydaje się, 
iż szczyt popularności tej właśnie opcji przypadł raczej na trudne lata brazylijskiej 
transformacji demokratycznej (jedynie podczas dekady lat 90. udział zielonoświątkow-
ców w brazylijskim „rynku religijnym” wzrósł aż o 71%). Był to na pewno czas bardzo 
szybkich i niekoniecznie (zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90., do czasu wdrożenia 
pierwszego udanego programu naprawy gospodarki – Plano Real) pozytywnych zmian, 
które na gruncie społecznym przejawiały się w zintensyfikowanych migracjach we-
wnętrznych oraz postępujących zjawiskach wykluczenia i przemocy, na gruncie poli-
tycznym – w korupcji oraz pierwszym (i jak na razie, jedynym) w historii Brazylii pro-
cesie prezydenckiego impeachmentu6, a na gruncie gospodarczym – w głębokim kryzy-
sie i wysokiej inflacji. Ówczesny brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, zwłaszcza 
w sytuacji wyrzuconych z dotychczasowego świata interioru mas migrantów, skutkował 
zapewne dużym zapotrzebowaniem na budowanie lokalnych więzów solidarności, uła-
twianej przez pastorów z „sąsiedztwa”. Do popularności opcji pentekostalnej musiała 

                     
6 Chodzi o proces impeachmentu wszczęty przeciwko pierwszemu po okresie dyktatury wojsko-
wej prezydentowi wybranemu w głosowaniu powszechnym - Collorowi de Mello w związku 
z poważną aferą korupcyjną, w którą był zamieszany (1992). Collor de Mello został pozbawiony 
urzędu, a jego funkcję przejął do końca kadencji ówczesny viceprezydent – Itamar Franco. 
Procesowi impeachmentu towarzyszyły rozruchy na ulicach brazylijskich miast i „żałobne” 
demontracje Brazylijczyków, mające wyrażać stanowczy protest przeciwko rozpowszechnionej 
w środowisku rządowym korupcji.  
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się także przyczynić penetracja rynku mediów przez neozielonoświątkowców, przede 
wszystkim zainteresowanych inwestycjami radiowo-telewizyjnymi i wzrastającą obec-
nością w polityce oraz ich aktywny prozelityzm poprzez muzykę, śpiew, taniec, również 
w miejscach zapomnianych wówczas przez inne kościoły, takich jak więzienia, domy 
dziecka, favele.   

Jednak już w XXI wieku wzrost udziału zielonoświątkowców w brazylijskim 
rynku religijnym wyniósł „tylko” 44%, sprawiając, że można sądzić, iż największą dy-
namikę wzrostu pentekostalizm ma już rzeczywiście za sobą, choć trudno lekceważyć 
jego dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadany przezeń wielomilionowy „rząd dusz”. 
Co ciekawe, tenże „rząd dusz” jest jednak, zgodnie z ostatnimi danymi, wyjątkowo „afi-
liacyjnie mobilny”, często przemieszczając się pomiędzy różnymi opcjami w ramach 
samego pentekostalizmu – świadczy o tym choćby wysoki procent tzw. wiernych zielo-
noświątkowych „nieokreślonej afiliacji” (aż 4,8%), którzy mogą właśnie stanowić grupę 
wciąż „poszukujących”. Sądzę, że także widoczny wzrost afiliacji do tradycyjnych ko-
ściołów protestanckich może być takim wytłumaczeniem owej mobilności, wynikającej 
z przechodzenia dotychczasowych zielonoświątkowców do tychże, przede wszystkim 
z powodu wielu kontrowersji narosłych wokół działalności niektórych nowych kościo-
łów, zwłaszcza dotyczących ich braku tolerancji, niskiego poziomu wykształcenia za-
równo wiernych jak i pastorów oraz nadmiernego, ostentacyjnego bogacenia się ich za-
łożycieli7.  

Z drugiej jednak strony, kościoły zielonoświątkowe wydają się być z reguły dużo 
bardziej elastyczne w dostosowywaniu swojej oferty do zapotrzebowania rynku oraz 
w adaptacji do jego zmiennych warunków poprzez zmiany doktrynalne, rytualne, a na-
wet tworzenie szczególnych odłamów zajmujących się np. duszpasterstwem grup ho-
moseksualnych, czy rozwodników. Stawiając zawsze duży nacisk na uzdrowienie mo-
ralne i fizyczne, kościoły te przyciągają nadal przede wszystkim tych, którym pomoc 
taka i pośrednictwo kościoła są najbardziej potrzebne – widać to choćby na podstawie 
omawianych wyżej danych dotyczących charakterystyki wyznawców poszczególnych 
odłamów chrześcijaństwa w Brazylii. Ich siłę oraz wpływy społeczne widać było do-
skonale chociażby podczas ostatniej kampanii wyborczej, zwycięskiej dla Dilmy Rous-
seff, kiedy to zielonoświątkowcy rozpoczęli polemikę wokół kwestii aborcji, zmuszając 
kandydatów do zajęcia konkretnego stanowiska i popierając liberalizm w tej mierze 
obecnej prezydent, której Kościół katolicki poparcia, w związku z głoszonymi pro-
aborcyjnymi poglądami, odmówił.  

Reasumując, wydaje się zatem, że przynajmniej w obecnej dekadzie, pomimo 
stale spadających rejestrowanych przez ankieterów wpływów „statystycznych” Kościo-
ła katolickiego oraz zdecydowanego wzrostu osób nie deklarujących ani żadnego wy-
znania, ani żadnej formalnej przynależności religijnej, Brazylia jednak katolicka pozo-
stanie, zwiększając co prawda stopniowo i systematycznie udział zielonoświątkowców 

                     
7 http://forbesbrasil.br.msn.com/negocios/bispo-edir-macedo-%C3%A9-o-pastor-mais-rico-dobra-
sil-com-uma-fortuna-de-usdollar-950-milh%C3%B5es (data dostępu: 18.01.2013). 
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w swoim religijnym rynku, ale już bez gwałtownych wzrostów charakterystycznych dla 
okresu transformacji przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Panorama religijna Brazylii po-
zostanie w najbliższym czasie nadal silnie zróżnicowana i najprawdopodobniej możemy 
się wciąż spodziewać pojawiania się coraz to nowych, synkretycznych ofert, zwłaszcza 
tych korzystających z bogatego dziedzictwa tak popularnego w Brazylii kardekańskiego 
spirytyzmu – wydaje się, że w chwili obecnej jest to zdecydowanie opcja religijna, która 
ze względu na omówioną charakterystykę swoich wyznawców, stanowiących elitę inte-
lektualno-finansową brazylijskiego społeczeństwa, może stanowić silny magnes dla 
tych, którzy właśnie aspirują do poprawy swojej pozycji społecznej w bardzo zresztą 
korzystnym dla takich przedsięwzięć klimacie gospodarczym, politycznym 
i społecznym współczesnej Brazylii.   
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