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Resumo: Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo etnográfico sobre os 

ritos de cura e libertação na comunidade pertencente à renovação carismática 

católica Senhora e Rainha, buscando analisar a partir desse fenômeno as relações 

estabelecidas, hierarquias e a efetuação das pessoas como membros da 

comunidade. A partir de minha observação noto o impacto que esses ritos exercem 

na vida das pessoas e as reações que elas desencadeiam durante o momento, 

como: choro, repousos, desespero, vômitos, euforia, gritos e várias formas de 

manifestações. Desse modo, é notório que existem inúmeras relações sociais e 

emocionais a serem compreendidas por um olhar etnográfico. Para desenvolver 

essa pesquisa, que ainda está em curso, venho realizando observações e 

entrevistas com membros e participantes da comunidade, presenciando também 

semanalmente os ritos e estabelecendo diálogos. Durante os dois meses de 

observação percebo o quanto esses ritos vividos pela comunidade exercem uma 

enorme mudança no indivíduo enquanto ser social e como influenciam as relações 

na comunidade. As transformações produzidas por estes ritos de cura e libertação 

trazem consigo um caráter adaptativo de ser igreja, sendo a ideia de um novo 

pentecostes que se daria por meio de avivamentos nesses rituais aonde o Espírito 

Santo viria para curar e matar o homem velho, fazendo nascer um fiel servo de Deus 

e da comunidade. A partir disso, busco analisar as formulações sociais diante das 

demandas presentes desse novo público, que procura renovar seus vínculos nesses 

ritos constantemente, estabelecendo relações e adquirindo funções dentro da 

comunidade, e interferindo na sociedade pelo seu modo de vida.  
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