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RESUMO 

 

Este estudo é uma abordagem de como os migrantes mexicanos realizam suas 

práticas religiosas católicas nos Estados Unidos a partir da experiência de um processo de 

migração internacional e transnacional, de como enfrentar situações adversas e chegar a 

um país multicultural com uma grande diversidade de crenças e eventos religiosos. A 

contextualização dessas situações nas cidades de San Diego-CA e Phoenix-AZ permitem 

destacar uma realidade cheia de contrastes que se observa em suas práticas religiosas, bem 

como a capacidade de ação nesses ambientes tendo o desafio de se integrar e se 

transformar dentro da nova sociedade que escolheram para viver. 

Palavras-chave: Religião, migração, Igreja Católica, México, Estados Unidos, 

Transnacionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study is an approach to the way how Mexican migrants carry out their Catholic 

religious practices in the United States from the experience of living an international and 

transnational migration process, confront adverse situations, and reach a multicultural 

country with a great diversity of beliefs and religious events. The contextualization of these 

situations in the cities of San Diego-CA and Phoenix-AZ allow to highlight a reality full of 

contrasts that is observed in their practices and the ability to act in these environments with 

the challenge of integration and social transformation in the society of origin and 

destination. 

Keywords: Religion, Migration, Catholic Church, Mexico, United States, 

Transnacionalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tanto hoje como no passado, a religião e as identidades religiosas e confessionais 

públicas desempenham um papel importante no processo de incorporação de novos 

imigrantes. Portanto, é possível perceber que a religiosidade do imigrante não é 

simplesmente um resíduo tradicional, um vestígio do passado com muitas probabilidades 

de desaparecimento com a adaptação ao novo contexto, mas uma resposta adaptativa ao 

novo mundo. 

O contexto institucional e estrutural da sociedade americana leva a uma resposta 

religiosa particular. O velho imigrante europeu, de quem não só se esperava a conservação 

de sua religião, como também se esperava que não conservasse sua antiga língua e 

nacionalidade, tem sido transformado por novos esquemas sociais envolvendo múltiplos 

aspectos devidamente analisados pelas ciências sociais. Muitos desses estudos científicos 

sobre fenômenos regionais da fronteira entre México e Estados Unidos, relacionados à 

migração, tais como o impacto das remessas, acordos políticos etc., foram analisados em 

detalhes, mas, no entanto, alguns aspectos socioculturais são negligenciados ou não tem 

sido suficientemente explorados. 

A origem deste estudo situa-se na necessidade de investigar o papel da religião no 

contexto da migração na sociedade americana, onde o perfil religioso é bastante plural no 

momento em que está sendo modificado. Especificamente, é tentar entender as mudanças 

religiosas que ocorrem dentro do catolicismo dos Estados Unidos por causa dos migrantes 

vindos do México. 

Existem várias manifestações do fenômeno: um deles é dado na mudança das 

práticas religiosas tradicionais. Em particular, os migrantes retomam alguns elementos do 

que costumava ser chamado de “catolicismo popular” para reunir-se nos Estados Unidos e 

construir uma comunidade. Estas celebrações ajudam a construir e reforçar os laços das 

comunidades de mexicanos estabelecidos nas comunidades em território norte-americano. 

É precisamente por causa desses vínculos que os mexicanos que migraram para os Estados 

Unidos dez, quinze ou vinte anos atrás, ainda seguem se sentindo mexicanos e continuam 

preocupando-se com o que acontece em sua comunidade, na sua região ou mesmo no 

México. Outra área em que ocorre uma mudança religiosa é na pluralização da própria 

religião. Para os migrantes alcançarem contextos em que a diversidade religiosa é muito 
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maior em um momento da vida, que requer reprocessamento de referências de identidade, 

alguns mexicanos podem decidir alterar sua afiliação religiosa ou fortalecer a existente. 

Fazendo uma analogia do turismo, alguns instrumentos e recomendações se fazem 

necessárias no momento de uma viagem de aventura intelectual, a fim de saber estabelecer 

o ponto de partida, o ponto de chegada e a rota estabelecida nesta investigação. 

Como mapa desta pesquisa, se descobre uma geografia física, política e religiosa 

que será explicada no primeiro capítulo, usando as coordenadas numéricas essenciais para 

compreender o lugar do objeto, para dar em si uma imagem do mesmo, ou seja, um raio-x 

dos católicos mexicanos em um contexto de fronteira pela lente existente entre a religião e 

a migração. Seu quadro teórico explicado desde o transnacionalismo nos oferece uma 

forma de compreender um fenômeno não terminado, porém em expansão em um campo 

social vivo e interativo. 

No início da jornada desta viagem, nós compilamos no segundo capítulo 

depoimentos e histórias de nossos protagonistas, fruto de entrevistas abertas, a fim de 

conhecer e compreender o seu catolicismo em um país vizinho, tentando enxergar as 

mudanças e contribuições dentro do desafio da construção ou reconstrução de sua 

identidade religiosa. Enriquecer suas experiências com algumas das teorias existentes já é 

uma maneira de destacar um fato que acontece não indiferenciado na sociedade receptora 

e, portanto, estará sujeita a muitas interpretações e pontos de vista. 

Pisar em uma terra nova e ver com os próprios olhos como é do outro lado torna-se 

algo que só quem empreende a viagem pode contemplar. O terceiro capítulo mostra o ver, 

o julgar e o agir como um resultado técnico das entrevistas e questionários, fornecendo 

informações detalhadas nas suas respostas para comparar os dados que, em última análise, 

dão conta da hipótese estabelecida de ver como os mexicanos que praticam a religião 

Católica estão ligados no sistema de representação e orientação da sociedade receptora. 

Assim, forma-se um caminho de integraçao social através da religião. 

E como desfrutar de uma geografia diferente sem entender um pouco o seu 

vocabulário? Assimilar algumas expressões, ouvir algumas histórias com sotaque próprio e 

adaptar-se a uma terminologia técnica também faz parte da jornada, cujo Espanhol e o 

Inglês se intercesionan com o Português, criando desde o início uma relação intercultural. 
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No entanto, o maior prazer de quem explora e aprende algo novo está em contar 

suas memórias, sua jornada, suas experiências. Por este motivo, tem sido de especial 

destaque abordar este fenômeno desde as Ciências da religião por sua orientação teórica e 

metodológica, que tem centrado o coração desta pesquisa acerca da pertinência científica 

binomial “religião e migração” como uma categoria analítica, ou seja, com a oportunidade 

de dividir seus componentes e examinar variáveis e conceitos tradicionais usando palavras 

conhecidas como “migração, freguesia, paróquias, transnacional etc.”, a conceitos 

dinâmicos que já não podem ser analisados suficientemente usando a terminologia 

tradicional. Como o movimento migratório nos Estados Unidos continuará a crescer e a 

evoluir nos próximos anos, fica aberto um amplo campo de investigação científico-

religiosa, o que faz desta pesquisa algo interessante por causa deste fenômeno que sempre 

estará sujeito a mudanças e transformações. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Características gerais do fenômeno migratório nos EUA (2000-2014) 

O estudo da complexa relação entre religião e migração, no que se refere a 

imigrantes mexicanos católicos nos Estados Unidos, corre o risco de atribuir características 

genéricas a um coletivo que possui uma importante heterogeneidade no seu interior, pois o 

processo de integração pode variar de acordo com os contextos e a dinâmica do movimento 

deste fenômeno. 

Por causa disso é necessário começar a salientar que a religião fornece, no caso de 

certos grupos de migrantes, no país de destino, um pilar central da organização sobre as 

modalidades para a inclusão e a negociação com a nova sociedade. 

Além disso, ao lado da religião, outras variáveis devem ser tomadas em conta, para 

se compreender a multiplicidade de estratégias e respostas para o desafio que é a migração. 

Cidadania, geografia, política, grupos étnicos e linguagem, são algumas delas. E baseado 

na combinação destas variáveis é que se pode desenhar a estrutura da relação entre religião 

e imigração, ao trazer em evidência a variedade de elementos vitais que compõem este 

fenômeno. Neste capítulo veremos as coordenadas temáticas que exibem o nosso objeto de 

estudo, juntamente com toda a paisagem geográfica e geopolítica que o rodeia. 

 

1.1 Tendências e magnitudes 

Os primeiros seis meses de 2001 foram extraordinários em relação às expectativas 

que se geraram aos imigrantes mexicanos. Os resultados eleitorais do México e dos EUA 

em 2000, em particular a eleição de George W. Bush, um ex-governador do Estado 

fronteiriço do Texas, parecia prometer uma nova direção na maneira que se abordaria o 

tema migratório, ao menos em sua dimensão binacional México/Estados Unidos da 

América. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 colocaram em coma o projeto 

de lei de imigração nos EUA, complicando muito mais o entorno político para os 

estrangeiros, até o ponto em que ainda hoje surgem muitos contrastes na visão e tratamento 

do problema como, por exemplo, na execução de normas e procedimentos. 
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Mas isto não tem detido em nada o fluxo migratório mexicano. O número de 

pessoas de origem mexicana ascende a 33,7 milhões, incluindo 11,2 milhões que nasceram 

no México e 22,3 milhões que se identificam como hispânicos de origem mexicana. Os 

números confirmam que os mexicanos representam 64% de todos os hispânicos nos EUA e 

11% da população total do país. 

Enquanto em 1970, 2/3 do total dos migrantes eram de origem europeia, mais de 

três décadas depois praticamente a metade dos estrangeiros (52%) foi originária da 

América Latina e do Caribe. Neste contexto, o México tem mantido por muito sua 

primazia como país emissor de migrantes aos Estados Unidos. 

No século 20 e no início do 21, a população mexicana residente nos Estados Unidos 

registrou um incremento de extraordinária magnitude. Estima-se que no ano de 1900 

residiam na União Americana ao redor de 100 mil pessoas nascidas no México. Este 

número aumentou progressivamente até 1970, quando alcançou uma cifra próxima a 800 

mil pessoas. 

A década de 70 deu início a um novo ciclo da migração mexicana aos Estados 

Unidos por causa de um significativo incremento da intensidade e da magnitude, com uma 

crescente extensão territorial do fenômeno nos dois países, e ainda com uma propensão 

mais permanente e uma diversificação do perfil sociodemográfico dos migrantes, entre 

outros aspectos.  

Em 1980, o número de mexicanos residentes nos Estados Unidos superava os dois 

milhões de habitantes (2,2 milhões) e, a partir desse momento, os números têm duplicado a 

cada dez anos, de tal modo, que em 1990 a população mexicana ascendeu a 4,4 milhões, e 

a 8,8 milhões em 2000. 

Estima-se que em 2007 o número de mexicanos radicados nos Estados Unidos era 

de 11,8 milhões de pessoas. Além disso, sem considerar os descendentes dos migrantes, 

estima-se que a população de origem mexicana nos Estados Unidos aumentou de 5,4 

milhões para 30,3 milhões entre 1970 e 2007. Destes últimos, 18,5 milhões nasceram nos 

Estados Unidos (9,6 milhões de segunda geração e 8,8 milhões de terceira geração ou 

mais).  
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A crescente intensidade migratória mexicana aos Estados Unidos tem contribuído 

para fazer mais visível sua presença em todo o território estadunidense. Se em 1990 os 

mexicanos figuravam entre os cinco grupos mais numerosos dos migrantes em 23 Estados, 

em 2005 se encontram ainda nesta posição, mas em 43 Estados da nação.  

O mapa e as tabelas nos posicionam melhor sobre esta realidade geográfica: 

 

Mapa 1 

 

 

Estas são as dez cidades com maior presença hispânica nos EUA. 
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Gráfico 1: população hispânica por país de origem - 2010
1
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Pew research: census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf 

 

Tabela 1: Estados com presença mexicana relevante 

 
Primeiros quatro Estados com população hispânica dos EUA – 2010 

 

Origem 

 
Total 1  

Califórnia 

2  

Texas 

3  

Arizona 

4 

 Illinois 

MEXICANO 31.798.258 11.423.146 7.951.193 1.657.668 1.602.403 

PORTORIQUENHO 4.623.716 - - - - 

CUBANO 1.785.547 - - - - 

DOMINICANO 1.414.703 - - - - 

GUATEMALTECO 1.044.209 - - - - 

SALVADORENHO 1.648.968 - - - - 

OUTRO 

HISPÂNICO 

8.162.193 - - - - 

 

 

                                                             
1
 Todos os dados estão publicados em: www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf 

http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf
http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf
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1.2 Coordenadas geográficas e geopolíticas de San Diego-CA e Phoenix-AZ 

Existem duas cidades nos últimos anos (2000-2013) que são o foco desta pesquisa, 

pois oferecem duas visões e posicionamentos diferentes a respeito da migração: Phoenix 

(Arizona) e San Diego (Califórnia). A primeira, por manifestar explicitamente a rejeição 

aos migrantes (a maioria mexicanos e estereotipados como “ilegais”) e a segunda, por 

expressar e consentir a integração fronteiriça através do comércio, da educação, dos 

eventos religiosos bilíngues etc. 

Phoenix é a capital do Estado do Arizona, localizada no condado de Maricopa, do 

qual é sede. Segundo o censo nacional de 2010 sua população é de 1.445.632 habitantes. 

Sua região metropolitana possui mais de 4,1 milhões de habitantes. Phoenix é a sexta 

cidade mais populosa dos Estados Unidos. A região metropolitana da cidade possui o 

oitavo maior crescimento populacional do país. Ainda que não seja uma cidade de 

fronteira, sua proximidade terrestre com as cidades de Nogales (EUA) e Nogales (MEX) é 

de três horas, o que lhe outorga uma dimensão de vizinhança com fácil acesso e fluxo 

constante.  

Já San Diego é uma cidade dos Estados Unidos localizada no sul 

do Estado da Califórnia. É a segunda cidade mais populosa do Estado e a oitava mais 

populosa do país. Localiza-se no condado de San Diego, do qual é sede, situando-se às 

margens da baía de mesmo nome, no litoral do Oceano Pacífico, distanciando-se 190 

quilômetros de Los Angeles.  

Com as migrações, praticamente qualquer cidade do mundo pode ser considerada 

multicultural, mas em San Diego é um fato notório, pois esta cidade encontra-se localizada 

com a fronteira mexicana de Tijuana oferecendo mutuamente oportunidades promissoras 

de intercâmbios culturais, econômicos e religiosos. Tijuana é uma das portas de entrada 

para os Estados Unidos com o maior trânsito de mexicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_capitais_estaduais_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Maricopa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_dos_Estados_Unidos_de_2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_cidades_dos_Estados_Unidos_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_cidades_mais_populosas_dos_Estados_Unidos_por_estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_cidades_dos_Estados_Unidos_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_cidades_dos_Estados_Unidos_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_San_Diego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sede_de_condado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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Mapa 2 

                                                                                 

 

 

Tabela 2: Dez cidades com o maior número e porcentagem de hispânicos – 2010 

 

 Cidade População total População latina 

1 Nova York, NY 8.175.133 2.336.076 

2 Los Angeles, CA 3.792.621 1.838.822 

3 Houston, TX 2.099.451 919.668 

4 San Antonio, TX 1.327.407 838.952 

5 Chicago, IL 2.695.598 778.862 

6 Phoenix, AZ 1.445.632 589.877 

7 El Paso, TX 649.121 523.721 

8 Dallas, TX 1.197.816 507.309 

9 San Diego, CA 1.307.402 376.020 

10 San José, CA 945.942 313.636 

Pew research: census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf 

http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf
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A história dos EUA encontra-se ligada ao fenômeno da imigração, não obstante as 

motivações e a origem dela têm mudado com o tempo. Estes são alguns eventos que tem 

sido marcantes na evolução temática: 

 

2001: 

- No dia 7 de agosto de 2001, líderes democratas no Congresso, Richard Gephardt 

(Câmara dos Deputados) e Tom Dashle (Senado), apoiam os esforços que estão sendo 

realizados para a política de imigração e “reforma” com o México, mas registram que 

qualquer decisão deve “incluir pessoas de outras nações com igual mérito”.  

- No início do mês de setembro de 2001, o presidente dos EUA, George W. Bush, e 

do México, Vicente Fox, tinham assinado um acordo para regularizar estadias de 2 a 3 

milhões de trabalhadores sem documentos, na sua maioria agricultores. 

- Acontecem os ataques terroristas no dia 11 de setembro de 2001 contra Nova 

York, Washington D.C. e Pensilvânia. O panorama será totalmente diferente. 

 

2005: 

- Em julho de 2005, o Arizona promulgou a “Lei 200” tentando eliminar os 

serviços de saúde (cerca de 400 mil pessoas) para imigrantes sem documentos, a maioria 

deles mexicanos que viviam no Estado. A autora desta lei era a democrata Janet 

Napolitano que, uma vez eleito Barak Obama presidente, ocupou o cargo de Secretária de 

Defesa Nacional.  

 

2006: 

- A lei 300 permite que os indocumentados possam estudar universitariamente se 

pagam a tarifa mais alta de todas. Se for residente legal tem ajuda do governo e tarifas 

accesiveis. 

- A “Lei 300” é aprovada: consiste em negar o direito aos imigrantes 

indocumentados para aprender inglês gratuitamente, mas garantem esse direito a eles caso 
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paguem a tarifa mais alta de todas. Agora, o residente legal tem ajuda do governo e tarifas 

mais accesíveis. (College ou Universidade) 

 

2007-2010: 

 - Diante de nenhum avanço político de reforma migratória, quase um milhão de 

mexicanos foram deportados e muitos separados de suas famílias.  

- No dia 23 de abril de 2010, o Arizona promulga a lei SB1070 (Law Enforcement 

Act) pela governadora Jan Brewer, que criminaliza os imigrantes que estão em situação 

irregular e, em prol da defesa nacional, pede às autoridades que detenham suspeitos em 

caso de desconfiança. 

 

2012: 

- No dia 15 de junho, o presidente Barack Obama anunciou que o Departamento de 

Segurança Interna (DHS em inglês) não deportará certos jovens elegíveis indocumentados 

sob o DREAM ACT por uma decisão do Secretário do DHS: esses jovens receberão um 

tipo de permissão temporária para ficar nos EUA chamado de “ação diferida
2
”. 

 

Desde os ataques de 11 de setembro de 2001, o panorama político entre democratas 

e republicanos é de discussão, debate e rejeição referente ao tema migratório, porém 

concordam com as leis restritivas e os planos de ação, como a construção do muro 

fronteiriço com o México, e não com o Canadá. Em diferentes momentos do ano têm 

acontecido marchas em muitos Estados promovido por movimentos e associações nos 

EUA, além de igrejas de muitas denominações, entre elas a Igreja Católica. 

                                                             
2 É um projeto de lei dirigido ao problema de jovens nascidos no México, mas que foram trazidos 

indocumentados para os EUA em uma idade precoce. O mais importante do Dream Act é que lhes permitiria 

apresentar uma residência e qualificação legal para alcançar o status legal. Devem demostrar permanência 

por mais de cinco anos nos EUA, além de ter que provar que possuem um bom caráter moral (não ter 
cometido qualquer crime). A importância do Dream Act é que poderia ajudar mais de um milhão de pessoas 

(jovens menores de 18 anos) a futuramente resolverem sua residência legal. 
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Mexicanos marchando com as bandeiras dos dois países (Phoenix, 2010). 

 
 
Associações latinas participando das marchas (Califórnia, 2010). 
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Comunidades católicas presentes nas marchas (sacerdote, povo e símbolos religiosos), Phoenix-AZ. 

 

1.3 Panorama religioso 

A religião nos Estados Unidos é caracterizada por uma grande diversidade de 

crenças e práticas. Vários credos religiosos têm florescido como desaparecido. As religiões 

que abrangem a herança multicultural dos imigrantes no país, bem como as fundadas no 

interior, levaram os Estados Unidos a se tornar um dos países com maior diversidade 

religiosa do mundo. 

A maioria dos norte-americanos (73 a 80%) se identificam como cristãos, e cerca 

de 20% não têm nenhuma afiliação religiosa.
3
 De acordo com a Pesquisa Americana de 

Identificação Religiosa (PAIR), de 2008, 76% da população adulta se identificou como 

cristã, com 25% definindo-se católicos e 51% se identificando como cristãos, abrangendo 

cerca de 30 grupos religiosos diferentes. 

O Pew Reserch Center’s 2013 National Survey para os latinos e a religião apresenta 

que a maioria (55%) dos cerca de 35,4 milhões de adultos latinos do país - ou cerca de 19,6 

milhões de latinos - se identificam hoje com a religião católica. Aproximadamente 22% 

são protestantes (incluindo 16%, que se descrevem como nascidos de novo em alguma 

                                                             
3 Barry A. KOSMIN and Ariela KEYSAR, (2009). American Religious Identification Survey (ARIS), 

2008, (PDF). Trinity College. Página visitada em 01/04/2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesquisa_Americana_de_Identifica%C3%A7%C3%A3o_Religiosa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesquisa_Americana_de_Identifica%C3%A7%C3%A3o_Religiosa&action=edit&redlink=1
http://b27.cc.trincoll.edu/weblogs/AmericanReligionSurvey-ARIS/reports/ARIS_Report_2008.pdf
http://b27.cc.trincoll.edu/weblogs/AmericanReligionSurvey-ARIS/reports/ARIS_Report_2008.pdf
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denominação ou evangélicos) e 18% se descrevem como religiosos sem vínculos que 

pertença a uma igreja fixa
4
. 

 

 

 

1.4 Ponto de partida teórico 

 
 

“Os migrantes são religiosos – seja 

qual for o critério, mais religiosos do 

que eram quando deixaram seu país.” 

        

Raymond Williams 

 

De 1990 em diante, existe um crescente interesse da comunidade científica pelo 

estudo do papel da religião nos processos migratórios. O aparecimento de “santos 

protetores” dos migrantes, como a magnitude de remessas coletivas destinadas a 

celebrações religiosas, o papel de muitas associações religiosas envolvidas na luta pelo 

respeito aos direitos humanos e a notória visibilidade de práticas religiosas transnacionais, 

evidenciam a necessidade de considerar o fenômeno religioso no contexto da migração 

internacional. Ao mesmo tempo, muitos estudos sobre a transformação do campo religioso 

                                                             

4
 Quadro pesquisado no Pew Research Center Survey of Hispanic Adults, 2013. 
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em contextos particulares nos Estados Unidos ou México têm destacado novos desafios e 

expressões não vistas até então. 

O dito não quer dizer que a relação existente entre migração e religião seja um 

fenômeno novo, ou que não fosse aprofundado com rigor. O que de fato fica registrado é 

que ao ser muito investigado confirma ser um fenômeno em constante evolução, que 

adquire novos sentidos e novas perspectivas de investigação. Há novos questionamentos e 

novas análises que, tanto para sociologia da religião como para as ciências da religião, 

obrigam a revisar antigos paradigmas e imprimir novas respostas para um fenômeno em 

movimento. 

Em 2012, foi emitido o primeiro relatório estatístico sobre deslocamentos 

internacionais de afiliados às mais difundidas tradições religiosas, chamado de “Faith on 

the move
5
”, revelando de maneira direta ou indireta acontecimentos que alimentam o 

debate público da questão religiosa, do multiculturalismo, da integração dos migrantes e 

dos fundamentalismos religiosos.   

Como ponto de partida, o pressuposto teórico que fundamenta a pesquisa é que a 

religião é influenciada e, ao mesmo tempo, influencia o contexto sociocultural em que 

atua. Como bem afirma Libanio: “o fato religioso é uma variável que, de acordo com as 

situações, pode ser causa ou reflexo, locomotiva ou vagão.” 
6
 

Com esta visão e analogia é possível abordar a relação entre migração e a dimensão 

religiosa, ressaltando como ela pode ser importante como recurso simbólico para o 

processo de integração do migrante na sociedade receptora. Aqui toma vital importância 

entender que para que isso aconteça é necessário que os sistemas religiosos, como também 

a religiosidade do migrante, padeçam modificações em decorrência da interação com a 

pluralidade do novo ambiente sociológico e cultural. Desta maneira se gera um capital 

simbólico onde a migração dos fiéis deve corresponder a uma mobilidade da religião 

visando alargar suas fronteiras simbólicas e assim poder responder aos novos desafios no 

                                                             
5 Pew Research Center: Faith on the move. The Religious Affilition of International Migrants. Washington, 
2012. 

6
 João Batista LIBANIO, A religião no início do milênio.  
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lugar de inserção
7
. Visto assim, é gananciosa a percepção das muitas modificações em 

decorrência da migração por parte da religião. 

 

1.5 A religião no contexto migratório 

A migração se define como “o movimento de uma população a um outro território 

de outro Estado ou dentro do mesmo que abarca todo movimento de pessoas seja qual for 

seu tamanho, sua composição e suas causas; inclui migração de refugiados, desarraigados, 

econômicos, religiosos, exilados etc.
8
 

As migrações desempenham um papel importante nas transformações sociais 

contemporâneas. Elas geram vínculos que abrangem áreas geográficas e grupos humanos, 

porém também estabelecem diferenças, já que estão unidas a processos de inclusão e 

exclusão. Por causa disso, a tarefa de analisar esse processo é árdua, devido à 

complexidade do todo. É um fenômeno de motivações diversas como a família, o trabalho, 

a política, a economia, a religião etc. Como afirma Castel, ainda que os espertos 

estabeleçam categorias, não é possível defini-las com exatidão, devido a apresentarem 

múltiplas dimensões.
9
 

Os quadros interpretativos para movimentos migratórios do início do século XXI 

deixam para trás as abordagens que enfatizavam a separação entre o local de partida e de 

chegada, como se fossem dois espaços e dois momentos isolados e independentes, ligados 

exclusivamente pela transferência do imigrante. Hoje se reconhece que é um processo de 

maior escala, em que os pontos de partida e chegada, bem como pessoas que permanecem 

e que saem, fazem parte do mesmo sistema. Os migrantes de hoje mantêm vínculos com a 

família e contribuem assim para a reprodução do sistema social e cultural do lugar de 

origem. No entanto, sob sua própria experiência de migração, eles redefinem seus 

elementos culturais e identidade própria, conseguindo também oferecer profundas 

mudanças nos espaços sociais e culturais no lugar de chegada. Este fenômeno, chamado de 

                                                             
7 Enzo PACE; Andrea RAVECA (2010), Religioni, genere e generazioni in movimento. Mondi Migranti, p. 

45. 

8 OIM. Glosario sobre Migración. Ginebra: Organización Internacional para las migraciones, p. 38. 

9 Stephen CASTEL, Globalization and Migration: Some Pressing Contradictions. International Social 

Science Journal (ISSJ), p. 179. 
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transnacionalismo, será objeto deste capítulo logo após alguns conceitos e considerações 

pertinentes. 

A religião configura um sistema de representação, de orientação e normatividade. 

No seu interior as pessoas representam ou encontram uma maneira em que elas se 

relacionam com Deus por meio de devoções, celebrações, orações etc., ligados a 

comportamentos éticos que orientam suas vidas. Ela surge para as mais diversas 

comunidades humanas como uma espécie de proteção que auxilia na “manutenção do 

mundo”, organizando aquilo que se conhece na vida em sociedade e, que através de suas 

normas, ajuda na estabilidade dos membros que a compõe.
10

 Desta maneira, torna-se um 

precioso utilitário nas mãos dos migrantes. 

A religião é um horizonte de sentido que nos localiza em um lugar e em uma 

perspectiva. O fenômeno da migração compartilha um contato com os outros horizontes de 

sentido, com outras perspectivas. As migrações como encontro levam os sujeitos a 

momentos decisivos para enfrentar a realidade que pergunta e que questiona e, diante 

destes novos interrogantes, terá que encontrar uma resposta decisiva para seu novo rumo 

de vida.  

As migrações oferecem condições favoráveis para o contato com novos valores e 

novas experiências de sentido. É um processo que não está imune de crises e buscas no 

campo religioso. Ainda mais, o contato com outros modos de vida e outras maneiras de 

celebrar a religião leva até o questionamento da própria fé. Neste sentido, a reflexão do 

pastoralista Flaquer é oportuna: “Não é a mesma coisa saber que existem outras religiões 

do que conviver com elas”.
11

 Nesta mesma orientação, Menjívar
12

 mostra em seus 

trabalhos como a religião muitas vezes desempenha um papel importante, já que oferece 

orientação ao migrante apoio econômico e psicológico. Ela torna-se uma guia e um meio 

que pode ajudar a superar os desafios colocados, ajudando no processo de inserção no país 

receptor. Além disso, a religião continua provendo o acompanhamento moral e emocional 

que permite aos migrantes construir respostas para suas perguntas em busca de sentido. 

                                                             
10 Peter BERGER, O Dossel Sagrado, 1987. 

11 Jaume FLAQER, Fui forasteiro y me acogisteis. Una pastoral para todos. Sal Terrae, p. 125. 

12
 Cecilia MENJÍVAR, “Latino Immigrants and their Perceptions of Religious Institutions: Cubans, 

Salvadorans and Guatemalans in Phoenix, Arizona”, p. 65-88. 
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 Esta referência ganha valor na vida do migrante, já que ele sente necessidade de 

legitimar e compreender a decisão ou escolha feita, como também lutar com suas 

memórias de origem ou convicções adquiridas. A religião torna-se um mapa, uma bússola 

para interpretar os mistérios da vida
13

. Neste âmbito, o fator religioso aparece como um 

recurso simbólico que ajudará a interpretar a realidade, conjugando a história que se deixa 

atrás e caminhando para o novo, num processo nada fácil de assimilar. Esta dinâmica 

coloca o migrante num posicionamento em construção frente a todos os recursos que terá 

para explorar da sua religião, muitas vezes até então desconhecidos ou sem uso algum por 

falta de necessidade.  

 

1.6 O binômio: religião e migração para o migrante na América do Norte 

Nascer e crescer em um determinado lugar nos oferece um ambiente cultural, que 

com suas práticas e símbolos próprios, adquire uma condição de naturalidade. Para uma 

pessoa nessas condições, essa realidade constitui o seu mundo. Como afirmado 

anteriormente, a migração brinda condições favoráveis para ganhar contato com outras 

culturas, valores, crenças etc. Este contato não escapa das crises, das buscas e dos conflitos 

no cenário religioso. 

Outras formas de celebrar a religião levam de alguma maneira a questionar a fé, seu 

sentido e sua normatividade, sem intenção de destruir ou de se desligar, mas como uma 

possibilidade de resposta a uma tradição ou estilo de vida.  

Tomar contato com outros horizontes de sentido no contexto desta realidade se 

facilita graças às nossas sociedades pluralistas. Mas o que entendemos por “pluralismo”? 

Bem, se trata de um fenômeno que está em ambiente singular, do único. O sociólogo da 

religião norte-americana Peter Berger, em uma tentativa de definição, diz: “por pluralismo, 

entendo o que o termo significa em sua existência comum: ou seja, a coexistência entre 

diferentes grupos, com a concordância de paz, dentro de uma única sociedade”.
14

 E logo 

acrescenta que ele se produz quando “os muros caem, os vizinhos falam entre si e se 

associam reciprocamente”. De maneira técnica, esse processo será chamado por ele de 

                                                             
13 Danièle HERVIEU-LÉGER, El peregrino y el convertido. La religión en movimiento, p. 15. 

14
 Peter BERGER, Una gloria lejana. La búsqueda de fe en época de credulidad. Barcelona, p. 55.  
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Teoria da Contaminação Cognoscitiva, explicando a tensão pela qual se enfrenta o sujeito. 

O autor destaca três etapas pertinentes para entender este processo: Entrincheiramento, 

Rendição e Negociação. As duas primeiras são mais fáceis, pois são mais simples: fechar-

se a todo diálogo cultural e se fazer forte nas próprias convicções (fundamentalismos, 

integrismos e tradicionalismos); e do contrário, eliminar a tensão se rendendo às novas 

modas culturais e renunciando à própria identidade. Ambas as reações são inapropriadas e 

muito perigosas, como as tendências religiosas que afetam o migrante no contexto norte-

americano. Examinamos um pouco mais elas. 

 

1.7 Entrincheiramento Cognoscitivo 

O fenômeno fundamentalista é um movimento de reação a uma situação que coloca 

em perigo a estabilidade da própria identidade religiosa e a perdurabilidade de sua vigência 

e influência social. Existe um medo de aceitar a dúvida; torna-se um medo de dissolução 

da própria identidade. A rejeição a todo pluralismo e a negação do diálogo pode afirmar ou 

reafirmar o posicionamento doutrinário muitas vezes respaldado pela tradição, e não pelo 

conhecimento. Epistemologicamente seria um erro recorrer a razões religiosas do presente 

com conceitos do passado. No caso migratório, a doutrina não será esquecida, porém 

poderá ser relativizada na medida em que se desdobra em um novo lugar. No passado 

nostálgico, afirmar-se que se fechará as possibilidades de enriquecimento e debate, criando 

no migrante um isolamento social e uma muralha reforçada só com aqueles que detêm o 

mesmo pensar. 

 

1.8 Rendição Cognoscitiva 

Esta postura consiste numa situação de crise, a se deixar levar pelas ideias da moda. 

É a oportunidade do relativismo ou ceticismo que se aproxima para abaixar e acomodar. 

Neste conceito, mostra para o migrante a oportunidade de permanecer numa prática de fé 

difusa, com pouca prática, pouco envolvimento, escassa formação
15

 e, em geral, uma vida 

religiosa pouco esforçada, estando feliz de ser batizado em sua pátria. Segundo Mardones, 

trata-se do migrante tolerante, de menor dogmatismo, redescobrindo o gosto por certos 

                                                             

15
 J. M. MARDONES, Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, p. 129-130. 
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tipos de oração etc., mas que corre o risco da dissolução de aspectos imprescindíveis de 

sua fé, ao ser amigável e simpatizante de grupos que clamam a dor e que promovem a 

espiritualidade interior para criar desentendimentos com compromissos sociopolíticos.  

 

1.9 Negociação Cognoscitiva 

Berger mostra com ironia a inconsistência das posturas anteriores: “Hoje em dia os 

relativistas e os fanáticos não se limitam a viver uns ao lado dos outros, ou seja se 

convertem em outros com uma regularidade de predição”,
16

 e agrega: “Mais trabalhosa, 

porém mais honesta, é a busca de uma via intermediária, que tente reconciliar um caminho 

religioso com uma aceitação honrada do contexto social contemporâneo, razão pela qual se 

precisa ter convicções que não se diluam no relativismo e que não se encastelem nos falsos 

absolutos do fanatismo”
17

. Neste sentido, o verdadeiro desafio para o migrante será aceitar 

a nova realidade e tratar de assumi-la de uma maneira positiva e criativa. Para construir 

essa via intermediária entre entrincheiramento e rendição é necessário o diálogo entre sua 

religião e cultura, que deve ser sincero e humilde, sem desejos de prevalecer sobre outros. 

Este esquema apresentado por Berger é interessante ao manifestar o processo de 

luta e de tensão que se aplica ao migrante religioso. O contato com uma terra com 

expressões religiosas diferentes conduz a dilemas cognoscitivos que posteriormente podem 

derivar em práticas ou rejeições. No caso da migração-religião é bastante relevante, já que 

ao viajar e chegar a um contexto novo, o primeiro que surpreende são os contrastes, como 

por exemplo, os rituais, a arquitetura, os rostos, a decoração, a língua etc. 

Burbano
18

, afirma que o encontro com a alteridade se dá precisamente em uma 

escala que vai entre o fascínio pelo diferente (um extremo) até a proteção de algo que se 

considera uma ameaça (outro extremo). Em um ponto no meio se encontram as respostas 

que tendem a criar pontes de aliança entre a tradição e o novo, entre a tradição pessoal e a 

dos outros. 

                                                             
16 BERGER, Op. cit., 64. 

17 BERGER, Op. cit., 65. 

18 Mauricio BURBANO, Membro de Pesquisa “Fe y contemporaneidad”. Palestras 2010, FAJE. Belo 

Horizonte.  
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Visto desta maneira, a experiência do migrante em um contexto novo e diferente, a 

partir da sua tradição, gera uma tensão criativa, por poder levar possibilidades não vistas 

anteriormente, como novas formas de celebração e de convivência. 

A migração como tal é um espaço privilegiado para a emergência de novas formas 

de manifestar-se da religião, onde afeta inclusive a estrutura dos grupos religiosos: rituais, 

conceitos de liderança etc. 

Nesta perspectiva, o migrante leva sua religiosidade à sua nova realidade, e de 

alguma maneira recria suas manifestações religiosas no novo espaço, como por exemplo, o 

desdobramento visível de criatividade nas festas religiosas.
19

 Cabe declarar que são 

expressões que não se apresentam de forma pura e esquemática, pois existem muitas 

flutuações e variáveis que com o tempo transformam tais expressões. Assim mesmo, é 

possível também perceber o contrário: migrantes que, frente ao desafio do novo e 

diferente, adquirem atitudes defensivas e protecionistas das suas tradições. 

A relação entre religião e migração é um processo gradual que se define não em um 

único momento ou evento, e sim em uma série de oportunidades que configuram o dito 

entrosamento. 

Até o momento já temos destacado como a religião acompanha o migrante e a 

sociedade como um elemento básico da composição do indivíduo e de sua própria 

identidade; porém, um elemento novo aqui é precisar que as formas em que ela se 

apresenta e organiza dentro de um coletivo estruturado, é o que lhe confere o caráter de 

uma estrutura e uma entidade que faz parte do processo de desenvolvimento humano. Tão 

importante é a referência da religião para a sociedade, que dela depende muito a 

interpretação e a proposta das ações morais de uma comunidade. Em grande medida, a 

religião também determinará o modo de pensar das sociedades, fato que se reflete no 

indivíduo. 

Quando a religião é considerada como parte de um modo de vida, esta ideia remete 

para a existência de um ethos distintivo que dá identidade a cada uma das diferentes 

maneiras de conceber a realidade por várias sociedades. Isso significa criar uma situação 

em que todos se encontram num debate de vasta gama de posições que se encontram e se 

                                                             
19 Festas de Padroeiros, Festa da Virgem de Guadalupe, Festa de Santo Toribio - padroeiro de migrantes em 

situações adversas. 
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opõem entre si. É importante considerar as circunstâncias em que surge uma crise de 

qualquer tipo e que pode perturbar o estado normal da situação. Um exemplo claro disso 

que encaixa com a geografia política da pesquisa foram os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos, onde, apesar da definição de ser uma sociedade 

multicultural aberta a tolerar muitos estilos de vida alternativos, se buscou um responsável 

com certas características culturais e religiosas.
20

 

Assim como a religião tem incidência na migração, também é possível um olhar 

contrário, isto é, perceber o impacto da migração sobre a religião e as crenças religiosas, 

bem como de todos aqueles que são deslocados. Apesar de serem muitos e diferentes os 

aspectos a se tocar, três merecem atenção especial:  

 

1. O migrante, pelo simples fato de estar fora do contexto social que lhe é familiar, 

encontra-se numa situação de vulnerabilidade. Ele enxerga a necessidade de redefinir sua 

relação com o novo entorno e as novas experiências que o levam a redimensionar o 

relacionamento com seu lugar de origem. Quando confrontados com novas e diferentes 

formas de ser e de fazer, o indivíduo que migra é obrigado a reconsiderar as normas, 

valores ou condutas e, que no novo contexto, pode aparecer como particularidades de seu 

local de origem
21

. 

 

2. Os indivíduos que migraram dependem de outros - que não necessariamente 

compartilham sua língua, usos e costumes - para aprender sobre seu novo ambiente e se 

adaptar a ele. Eles precisarão encontrar emprego e um lugar para viver, terão de aprender a 

usar os transportes públicos locais etc. Na nova região, várias atividades de associações 

religiosas são feitas para prover os migrantes com informação e alguns dos serviços que 

eles precisam. Em alguns casos, este é o tempo em que o indivíduo migrante entra em 

contato pela primeira vez com denominações ou igrejas diferentes do seu local de origem. 

 

                                                             

20
 G. YÚDICE, El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global, p. 395. 

21
 Olga ODGERS, Movilidades geográficas y espirituales, Economía, Religión y Sociedad, p. 399-405. 
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3. A migração implica também, e simultaneamente, na abordagem de outros 

sistemas de crença - incluindo as práticas religiosas diferentes dentro da mesma 

denominação, bem como o distanciamento de alguns mecanismos de controle social.
22

  

 

Sem pretender prognosticar resultados, algumas das pesquisas de campo afins 

mostram que se trata de um processo dinâmico e em transformação constante. Porém, as 

mudanças observadas não necessariamente caminham em sentido de uma mudança de 

adesão religiosa. 

 

1.10 Religião e migração no campo social dentro do contexto do transnacionalismo  

Atentos a uma metodologia de análise e aplicação da geografia em que nos 

movemos, propomos que a migração para os Estados Unidos constitua um importante fator 

de mudança nas crenças e práticas religiosas dos mexicanos, como também uma incidência 

em suas comunidades de origem. A análise do conceito favorece a abordagem do 

fenômeno numa perspectiva transnacional. 

O termo transnacionalismo, em seu sentido mais geral, refere-se a atividades, 

organizações, ideias, identidades e relações econômicas e sociais que muitas vezes 

atravessam as fronteiras nacionais e para além.
23  

Em algumas áreas temáticas, esta definição geral cria um problema de análise 

multidimensional, já que alguns estudos distinguem “macro-transnacionalismo” (processo 

de globalização de organizações multinacionais ou governamentais) e “micro-

transnacionalismo” (a realidade vivida pelos migrantes e suas comunidades que atravessam 

fronteiras). Tendo em conta a definição de micro-transnacionalismo, Mummert
24

 inclui 

dimensões quantitativas e cronológicas, explicando que o volume de atividades e de 

indivíduos através das fronteiras deve ser significativo e contínuo para designar 

transnacional. 

                                                             
22 Miguel J. HERNANDEZ Madrid, El proceso de convertirse en creyentes. Identidades de familias Testigos de 

Jehová en un contexto de migración transnacional, 2000. 

23 Peggy LEVITT, Between god, ethnicity, and country: An Approach to the Study of Transnational religion,  
2001. 

24
 Gail MUMMERT, Fronteras fragmentadas, 1999.  
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Levitt e outros estudos destacam a necessidade de compreender o contexto social 

em que o fenômeno do transnacionalismo está acontecendo. Grupos sociais, identidades, 

crenças, rituais, práticas e relações de poder nas comunidades de origem e de destino (bem 

como em locais de trânsito) são fundamentais para o entendimento do processo e os efeitos 

do transnacionalismo. 

No transnacionalismo religioso, entendido como circulação de pessoas e ideias 

pelas fronteiras nacionais, alguns estudos ocupam-se do desalojamento de certas crenças e 

práticas religiosas do contexto nacional, histórico e geográfico em que se originaram - e 

onde elas têm certas implicações políticas, bem como da identidade de seus seguidores - e 

o seu movimento ou a reaparição em outro contexto nacional. Isso pode acontecer devido à 

migração de seus praticantes (em grandes números ou em números menores, como 

missionários) ou porque pessoas de outro país e/ou cultura viajam para o seu local de 

origem para aprendê-las, ou mesmo a combinação de ambos
25

. Nessa perspectiva, as 

adaptações aos novos contextos da sociedade, a recepção social que eles encontram e as 

modificações e ressignificações que sofrem são cruciais. 

Às vezes, as ideias usadas por De La Torre são utilizadas para resumir ou descrever 

esses processos. Igualmente, para explicar o sucesso diferencial na transnacionalização de 

algumas religiões sobre outras, as análises podem apontar para características que as 

ajudaram a ir bem longe. 

Enquanto esse ponto de vista é mais popular entre estudiosos europeus e latino-

americanos, uma segunda perspectiva, preferida nos estudos sobre imigração na América 

do Norte, coloca a ênfase no estabelecimento de “espaços sociais” ou “campos sociais”, 

pelas fronteiras nacionais. Em uma tentativa de estabelecer “um programa de pesquisa do 

transnacionalismo”, Mahler
26

 define o transnacionalismo a partir de baixo, como a criação 

de um novo espaço social - abrangendo ao menos duas nações - fundamentalmente 

baseado na vida diária, nas atividades e relações sociais dos personagens cotidianos. 

Análises que enfatizam o transnacionalismo a partir de baixo mostram como as práticas 

cotidianas das pessoas comuns formam, mais do que simplesmente refletem, novas formas 

                                                             

25
 Renée DE LA TORRE, De la globalización a la trans-relocalización de lo religioso. p. 9-34. 

26
 Sarah MAHLER, Theoretical and Empirical Contributions Toward a Research Agenda for 

Transnationalism, p. 64-100. 
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de cultura urbana, enquanto o transnacionalismo de cima descreve os esforços das 

corporações multinacionais, da mídia e de outras elites sociais poderosas para estabelecer 

dominação política, econômica e social no mundo. 

Álvaro Lima
27

 prefere o termo campo social a espaço social e define campo social 

como uma série de várias relações sociais interligadas, por meio das quais ideias, práticas e 

recursos são trocados, organizados e transformados de forma desigual. Campos sociais são 

multidimensionais, abrangem interações estruturadas de diferentes formas, profundidade e 

largura. Para ser transnacional, eles devem unir atores, por meio de relações fronteiriças 

diretas e indiretas. 

 

 

 

Fonte: Álvaro Lima. Transnationalism: A New Mode of Immigrant Integration, 2010. 

 

Segundo o autor, é importante chamar atenção para as maneiras nas quais as 

relações sociais são estruturadas pelo poder. As fronteiras de um campo são fluídas e o 

campo em si é criado pelos participantes que se unem na luta por posições sociais. As 

ideias de “fluidez” e “luta” são intrínsecas a este fenômeno, pois o país de origem dos 

                                                             

27
 Álvaro LIMA, (2010), Transnationalism: A New Mode of Immigrant Integration, Boston. 
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migrantes deve convencer com os novos membros o que tem a oferecer, enquanto o país 

receptor estabelecerá as condições de distribuição e uso de tais serviços. 

Neste sentido, as atividades transnacionais não estão necessariamente presentes em 

todos os grupos de imigrantes. Varia de grupo para grupo. Estas atividades não se dão em 

oposição à integração dos imigrantes nas sociedades receptoras. Na realidade, têm 

mostrado que quanto mais integrados, mais relações transnacionais eles desenvolvem.  

Aqui, neste ponto, as transferências de significados e práticas socioculturais 

ocorrem durante as visitas que os imigrantes fazem aos seus países de origem (ou visitas 

feitas por não migrantes aos amigos e familiares vivendo no exterior), ou ainda por 

correspondências via e-mails, chatrooms (Facebook, Twitter, Skype), ligações telefônicas e 

cartas. 

Dizer que os imigrantes “constroem” campos sociais que ligam pessoas no exterior 

a pessoas nos países de origem, não quer dizer que os imigrantes não estão firmemente 

enraizados nas comunidades onde vivem. Na verdade, são tão membros destas 

comunidades como qualquer outro morador. A diferença é que suas vidas diárias 

dependem também de pessoas, dinheiro, ideias e outros recursos localizados nos seus 

países de origem.  

 

1.11 A religião no espaço fronteiriço junto à definição étnica 

O fenômeno da mobilidade internacional afeta não só o mundo das pessoas que 

deixam seu local de origem e que chegam a um país estranho (geografia, cultura, língua), 

mas, também, como diz Levitt e Jaworsky
28

, a cultura e a religião daqueles que 

permanecem e aqueles que vivem nas sociedades receptoras são transformados pela 

experiência migratória. 

Moreras
29

 aponta que o paradigma do transplante, utilizado para a análise das 

práticas culturais dos migrantes, se transladou ao estudo das práticas religiosas. Das 

investigações pioneiras sobre a religião dos europeus que chegavam aos EUA, sinalizavam 

                                                             
28 Peggy LEVITT; Nadya JAWORSKY. Transnational Migration Studies: Past Developments and Future 

Trends, p. 129-156. 

29
 Jordi MORERAS, Migraciones y pluralismo religioso: Elementos para el debate. Documento Fundación 

CIDOB 9. 
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que eles transplantavam e recreavam suas práticas e atividades religiosas nos seus novos 

assentamentos de maneira similar ao que faziam no seu país de origem. 

Porém, as investigações posteriores para o caso dos EUA mostram que os 

migrantes latino-americanos e de maneira particular os mexicanos adaptam suas práticas 

rituais e forma de participar às condições que vivem e ao contexto do país receptor (EUA), 

e as enriquecem com novos elementos existentes: transplantação e implantação.  

Grande parte dos imigrantes mexicanos que chegam aos Estados são católicos por 

tradição e formação. No novo contexto, conforme Levitt
30

, os grupos religiosos são um 

ponto de apoio para o migrante por se tornarem o rosto cordial em um país que ele pode 

sentir e perceber como grupo adverso, “ameaçador” ou não religioso. As igrejas são de 

vital importância, especialmente para aqueles que chegam em circunstâncias difíceis de 

vida - por exemplo, de imigrantes refugiados, doentes, com escassez de recursos etc. 

A fronteira EUA-México é mais que uma linha divisora de separação entre as duas 

nações: é também o lugar onde convergem distintos sistemas de percepção, distintas 

culturas econômicas notoriamente desiguais, distintas tradições filosóficas, que abrangem 

diversos conceitos do tempo e distintos grupos com diferentes histórias de acomodação à 

cultura dominante. E em referência à identidade cultural, a fronteira é o lugar psicológico, 

geográfico e cultural, onde cada indivíduo deve olhar-se no espelho de distintas culturas; 

onde cada um é visto por vários olhos: os nossos e os de outros; onde os estereótipos 

chocam com a realidade do exemplo concreto e onde é necessária uma negociação 

constante de definições de quem sou e quem são os outros. 

Este ponto de referência aplica-se à fronteira EUA-México, já que aparece como 

um laboratório ideal que nos permite vislumbrar realidades políticas, sexuais, culturais etc., 

de muitas e de novas definições humanas recolhidas numa categoria: o grupo étnico. 

O termo de grupo étnico não é de fácil conceituação. Marco Martiniello
31

 

reconhece que se podem distinguir dois tipos principais de abordagens na sociedade 

contemporânea. Em primeiro lugar, a abordagem sustancialista ou primordialista, que trata 

                                                             
30 Peggy LEVITT, Religion and transnational migration. International Migration Review, p. 847-873. 

31
 M. MARTINIELLO, Élites et leaders ethniques: entre mobilité sociale et structuration communautaire, p. 

105-117. 
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a etnicidade como um dado objetivo, imutável e indiscutível inscrito na filiação dos grupos 

humanos e transmitido de alguma forma pelo sangue. 

Em segundo lugar, a abordagem subjetiva e construtivista considera os grupos 

étnicos como construções sociais que não exigem necessariamente a existência objetiva de 

traços substanciais distintivos para o grupo. Martiniello sustenta que a crença subjetiva em 

uma comunidade fundada sobre uma semelhança cultural, de costumes e experiência é 

suficiente para dar origem a um grupo étnico. 

A identidade étnica de um indivíduo, como filiação a uma categoria étnica, não é 

uma decisão que repousa sobre uma identificação, mas sim de um processo de 

classificação de fora. No entanto, o conceito de associação ajuda a explicar o fato de que 

indivíduos etnicamente categorizados podem desenvolver um sentimento de pertencer ao 

mesmo grupo, e que isso lhes possa permitir, por exemplo, criar redes de solidariedade ou 

uma rede de instituições e associações para defender seus interesses. 

Neste sentido, usando os dois conceitos, pode ser dito que a identidade étnica é uma 

espécie de sentimento de pertencimento que vincula o indivíduo à comunidade a que está 

inserido. De acordo com Martiniello, é um sentimento baseado em um conjunto de valores, 

ações e símbolos que constituem um campo de comunicação e interação entre indivíduos 

de uma mesma comunidade que, ao mesmo tempo, atuam como fatores de diferenciação 

em relação a outros grupos. Portanto, o autor reforça dizendo que a experiência migratória, 

que coloca os indivíduos fora do seu grupo e os coloca em contato com outros universos 

simbólicos, oferece a oportunidade de estudar as funções adaptativas de identidade, as 

condições sociais em que se fundamenta e o processo de redefinição desses valores, ações 

e símbolos que têm relevância e significado emocional para os atores sociais. 

A identidade de ser “mexicano-católico”, no contexto explicado, é um fenômeno 

surgido da dialética entre o indivíduo e a sociedade. A noção de estratégia identitária nos 

ajuda a definir com maior precisão o caráter instrumental da identidade. É possível 

entender por estratégia “os procedimentos colocados em prática (de forma consciente ou 

inconciente) por um ator (individual ou coletivo) para alcançar finalidades. São também 

elaborados na função de uma situação de interação, ou seja, em uma função das diferentes 
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determinações, de maneira específica para nós, na religião
32

. Assim, as estratégias de 

identificação construídas pelos indivíduos em suas interações recobrem a identidade cultural e 

conformam os procedimentos pelos quais os atores sociais se ligam e se distinguem, se 

constituindo para a ação em grupo, expondo uma presença étnica. O fato dos mexicanos católicos 

estarem na fronteira - e de dividir e compartilhar uma cultura -, leva a construir negociadamente 

elementos de referência que lhes sejam próprios e diferentes. Aurélio, de Phoenix, disse: “eu sou 

daqui, mas meus pais são do México; por isso, ainda que fale inglês, serei sempre o que sou, um 

mexicano até morrer, um católico de osso e sangue com acento gringo”. 

Não obstante, também temos que assinalar que as amarras culturais religiosas, que 

congregavam as pessoas e sociedades numa visão coesa da vida, numa plausibilidade 

consagrada e bem conversada, se desgastam, e as instituições perdem as lealdades a elas 

dirigidas nos países de origem. As pessoas se sentem livres para buscar, de forma 

autônoma, o seu próprio universo de significações religiosas diante de um mundo 

fragmentado. 

Os migrantes encontram uma multiplicidade de movimentos religiosos atuais e 

adesões livres que também favorecem o trânsito em meio de tantas ofertas e propostas. 

Para eles a fragmentação será o sinal do novo e do contemporâneo, porque não há mais o 

singular com o qual conviveram e que definia seu mundo. Desta maneira, a religião para 

eles deve-se encontrar no “mercado religioso” como uma entre outras, usando as operações 

da economia de mercado as quais eles aprendem a conquistar com o tempo e a 

socialização. 

Como consequência deste conjunto de ideais e vivências novas de espírito 

transnacional na vida do migrante, colapsam as identidades modernas, onde a mudança 

estrutural está fragmentando as paisagens culturais que se misturam com raça, gênero, 

religião etc.  

 

 

 

 

                                                             
32

 C. CAMILLERI, Stratégies identitaires, p. 24. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Mexicanos nos Estados Unidos: religião católica e migração 

No caso dos mexicanos que emigram aos EUA, a referência ao religioso constitui 

um importante eixo. Algumas práticas da sua religiosidade ganham um novo caráter, ao 

serem usadas ou reusadas como mecanismos de seu processo de integração. 

Este capítulo tem como objetivo traçar algumas estratégias, práticas e organizações 

ligadas à Igreja Católica dos imigrantes mexicanos, que contribuíram no desenvolvimento 

de outras formas de integração, participação e organização em sociedades de recebimento. 

Em particular, queremos ver o que tem sido o papel dos agentes religiosos e práticas da 

religiosidade católica mexicana no processo de participação cívica de imigrantes 

mexicanos no espaço público transnacional e, particularmente, na sociedade norte-

americana dentro das coordenadas das duas cidades de pesquisa. 

Também se apresentam algumas aproximações de como os mexicanos que radicam 

na geografia desta pesquisa vivem uma história cheia de sentido e uma socialização da 

religião católica em espaços privados e públicos. Sendo um fenômeno complexo e de 

muita história, o marco contextual continua sendo o mesmo (San Diego-CA e Phoenix-AZ 

nos anos 2000- 2014). Os testemunhos dos entrevistados iluminam muitos dos tópicos em 

questão. 

 

2.1 Contexto norte-americano: a nova plataforma social do migrante mexicano 

católico 

A migração México-EUA é um processo complexo de muitas décadas que 

dificilmente pode ser abordado em conjunto. No decorrer do tempo, tem-se diversificado 

os lugares de origem e destino, mudam-se as motivações, modificam-se as leis migratórias 

e laborais, como também os contextos socioculturais. O perfil do migrante mexicano é 

heterogêneo, já que ele abrange indígenas, profissionais, entradas clandestinas (colinas, 

túneis etc.), deslocamentos por avião (com vistos e permissões de residência), por carro, 

ônibus etc. 
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Uma das poucas características em comum dos que cruzam a fronteira pela primeira 

vez é o fato de distanciar-se do contexto onde desenvolviam sua vida cotidiana, afastando-

se daqueles que eram afetivamente significativos para eles e adentrando-se num novo 

espaço no qual possuem apenas um conhecimento parcial e fragmentado. 

Neste contexto, os imigrantes empreendem uma travessia de vida que supera o 

meramente geográfico, implicando, entre muitas coisas, conhecer a forma em que são 

percebidos pelos “outros”. Assim, por exemplo, uma vez instalados nos EUA, os migrantes 

mexicanos descobrirão que são “hispânicos” ou, sendo mais precisos, só até o momento 

em que cruzam a fronteira que eles se transformam em hispânicos. O fato de falar 

espanhol, ter um sobrenome de origem espanhol, a cor morena da pele etc., define ou 

marca uma identidade
33

 que os situa dentro de uma minoria, da qual existem muitos e 

diversos estereótipos
34

.  

Enfrentar esta nova situação fragiliza os indivíduos, criando neles uma profunda 

sensação de solidão e melancolia. As formas como cada indivíduo afronta esta situação são 

tão particulares como os indivíduos mesmos, não obstante a procura de espaços de 

socialização, onde seja possível redefinir sua posição ante a sociedade, transformando-se 

em uma necessidade premente. 

Susana, uma das pessoas entrevistadas disse: “O que eu mais gosto da minha 

religião nos Estados Unidos é o meu México.” 

Ela, como migrante mexicana, sabe que está em um país alheio, mas tanto ela como 

outros dos entrevistados recorre de uma maneira ou de outra aos espaços destinados à 

prática religiosa, formando uma estratégia de busca pelo espaço de socialização. Este 

recurso adaptado por eles no contexto do catolicismo merece especial atenção e não pode 

passar despercebido. Poderia se esperar uma resposta do tipo espiritual-religiosa, mas 

encontramos uma resposta pertinente ao campo social. O que oferece então a religião de 

específico a estas pessoas migrantes? O que as leva a procurar sua igreja? 

                                                             
33 Olga ODGERS, Migración y Religión: el papel de la práctica religiosa en la socialización de los 

mexicanos, El Colegio de la Frontera Norte. 

34
 Os Estudos Latinoamericanos nos Estados Unidos se organizam através da Latin American Studies 

Association. Os termos latino e hispânico são aceitos por eles sempre quando explicado e justificado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latin_American_Studies_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latin_American_Studies_Association&action=edit&redlink=1
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Nos estudos norte-americanos há bastante consenso em enfatizar o papel da religião 

no processo de integração dos migrantes. Hirschman
35

, por exemplo, usa em inglês a 

expressão das “três Rs” para afirmar que no contexto migratório a religião é fonte de 

Resources (recursos), Refuge (refúgio) and Respectability (respeito-credibilidade). A 

participação dos migrantes na igreja ou em grupos religiosos favorece a disponibilidade 

por parte da sociedade norte-americana de “abrir espaço” para que estes mexicanos possam 

ser parte das suas instituições. 

Porém, é muito mais do que isso. A religiosidade é o caminho da integração, 

porque na paróquia (grupos, movimentos etc.), no caso dos católicos, a religião assume o 

papel de “ponte” entre a realidade sociocutural do país de chegada e o migrante. Com isto, 

pretende-se dizer que a vivência na comunidade religiosa representa um primeiro estágio 

gradativo de socialização com a cultura norte-americana. Tratando de responder a pergunta 

em questão, vários dos entrevistados mexicanos com suas respostas dão valor à proposta de 

Hirschman. 

 

Resource 

“Na minha paróquia dão aulas de 

inglês gratuitas às quartas-feiras.”  

      Susana 

 

Refuge  

“Quando chega o domingo é uma 

festa, porque depois da missa nos 

encontramos; aqui não temos medo e nos 

revemos depois de ter trabalhado toda a 
semana.”  

        Pedro  

 

Respectability 

“Meu filho é parte da ação diferida, o 

juiz pediu cartas de boa conduta; a carta da 

igreja foi chave.”  

      Teresa 

                                                             
35 Charles HIRSCHMAN, The role of religion in the Origins and adaptation of Immigrant Groups in the 

United States, p. 1.206. 
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No entanto, as condições de hostilidade, segregação e discriminação nas diversas 

áreas de trabalho, residência e socialização nos Estados Unidos continuam sendo uma 

realidade para os imigrantes, principalmente para os recém-chegados, que não são 

documentados. Por isso, as igrejas, templos, casas de oração, congregações e associações 

religiosas aparecem no palco e nos locais de chegada como possíveis espaços para a 

construção de uma nova comunidade de referência para novos imigrantes e um abrangente 

espaço de socialização, informação e comunicação.  

Assim, também as igrejas se tornam um meio de assistência para recursos sociais e 

econômicos para atender às necessidades básicas em situações de vulnerabilidade. Mas, 

além disso, como apresenta Hirschman, as igrejas podem ser um meio de mobilidade 

socioeconômico coletivo e individual para os imigrantes, isto é, elas, em suas diferentes 

expressões (grupos, movimentos etc.) continuam a desempenhar um papel relevante na 

medida em que facilitam certa assimilação dos seus membros, como na preservação das 

suas tradições e costumes, como também o incentivo à revitalização da religião.  

 

2.2 O lugar específico social-religioso do migrante católico mexicano: as paróquias 

A orientação desta pesquisa toma como referência as igrejas católicas, 

considerando que a maioria da população mexicana professa a religião católica e também 

que o número de imigrantes católicos latinos para os Estados Unidos manteve-se estável 

durante as últimas quatro décadas, conforme dados explicitados no capítulo anterior. Neste 

contexto, é importante recuperar a experiência das igrejas católicas e observar algumas de 

suas implicações sociológicas para os migrantes na vida e sociedade de destino e, 

principalmente, na construção de espaços públicos transnacionais. 

Um ponto de partida consiste em ver as igrejas como espaços para o 

reconhecimento social e o estabelecimento de vínculos de solidariedade comunitária, neste 

caso, de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. No México, as igrejas também 

representam o centro da vida pública em muitas das aldeias de origem. Igual aos parques, 

mercados e casas dos governos locais, as igrejas estão localizadas na parte central do povo 

mexicano, não só em termos geográficos, mas simbólicos. As igrejas representam, em 

muitos casos, o principal local de socialização das crianças, jovens e adultos; é o lugar 

onde estão, naturalmente, as orações e preces, os pedidos e também o local onde a culpa 
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deve ser limpa. É um local também onde alguns dos conflitos de família são resolvidos, 

bem como certas lutas locais e a promoção humana, isto é, lugares que de alguma forma 

configuraram a identidade coletiva.
36

 

Neste caso, abordarmos a natureza local e transnacional da igreja como o lugar 

onde a religião católica é criada, ou seja, onde ela modela a experiência da migração 

transnacional, enquanto os migrantes recriam o sentido global-transnacional do 

catolicismo, tornando-o local e ‘mexicanizando-o’, por exemplo, para depois disso 

transnacionalizá-lo para a prática de sua religião nas igrejas tanto dos Estados Unidos 

quanto do México. A Igreja Católica que acolhe migrantes tornou-se um lugar para 

difundir modelos globais de organização social e respostas locais dos indivíduos que 

convergem e geram novas misturas de crenças, práticas religiosas e rituais
37

. 

Torna-se pertinente contemplar aqui como algumas práticas da religiosidade 

católica mexicana entram em cena na experiência migratória aos EUA, ampliando nosso 

panorama de compreensão. 

 

2.3 Formas de pertencer 

A Igreja Católica como modelo de religião transnacional mostra três tendências na 

sociedade norte-americana na análise proposta por Yang e Ebaugh
38

 para as religiões de 

imigrantes e que se aplicam visivelmente aos mexicanos da área da nossa pesquisa 

(Califórnia e Arizona): a forma congregacional, o retorno aos fundamentos doutrinais e a 

associação inclusiva aumentada. 

A forma congregacional, que era característica da estrutura do protestantismo norte-

americano, tem sido adotada pelo migrante na Igreja Católica em dois modos: pela 

estrutura organizacional e formalidade ritual. Ou seja, estabelecer um local de oração em 

forma de grupos, à maneira de uma comunidade local que se reúne voluntariamente, 

incluindo a participação em atividades religiosas e em outras atividades relacionadas a 

                                                             
36

 Olga ODGERS, Migración, identidad y religión: aproximaciones al estudio del papel de la práctica 

religiosa en la redefinición identitaria de los migrantes mexicanos, 2003. 

37
 Peggy LEVITT, Redefining the Boundaries of Belonging: The Institutional Character of Transnational 

Religious Life, 2004. 

38
 Fenggang YANG; Helen Rose EBAUGH, Transformations in New Immigrant Religions and their Global 

Implications, 2001. 
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situações sociais, como por exemplo, a educação, o trabalho, os processos de legalização 

etc., que permitem funcionar nas comunidades étnicas como “um respiro” no contexto da 

sociedade de chegada. 

 

“Na paróquia, o sacerdote e os norte-

americanos pedem para nos registrarmos e 

fornecermos informações de legalidade no 

país. Hoje, depois de dez anos aqui entendo a 

razão, mas antes não via necessidade. Aqui 

tenho visto que faz parte de todas as igrejas, 
tenho uma vinculação registrada.”  

            Fernando Cruz (Phoenix, AZ) 

 

“Nós temos um grupo de oração em 

casa, mas ele depende da paróquia.” 

         Rafaela (Phoenix, AZ) 

 

Dentro da Igreja Católica, a forma de organização congregacional permite o 

aparecimento de diferentes formas de adesão voluntária de leigos na liderança envolvendo 

a tomada de decisões sobre matérias de competência religiosa na paróquia e, em muitos 

casos, de projeção social no bairro. O mexicano identifica sua paróquia de maneira 

territorial, pois está definida geograficamente, ou seja, pela denominação social-étnico. Por 

exemplo, quando escuta dizer que “esse é um bairro hispânico” ou que aquela é uma 

“paróquia de mexicanos”, que inclui o uso da língua nativa e a possibilidade de ver seus 

colegas de pátria. Tais formas de organização são reforçadas por uma expansão nos tipos 

de serviços sociais prestados aos seus membros, incluindo ambos os serviços religiosos 

sacramentais na língua própria (batismos, bênçãos para residências e empresas, palestras 

pré-batismais, palestras e retiros de casais, casamentos, primeiras comunhões, 

Quinceanheras, entre outros) e da prestação de serviços sociais (informação sobre o 

emprego, comprovantes de casas e apartamentos, despesas, ajuda para comida, apoio de 

organizações não governamentais etc.). 

 

“A celebração das festas pátrias na 

minha paróquia teve tudo: missa, mariachi, 

danças e comida típica. Foi muito boa!” 

        Antonio (Phoenix, AZ) 
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Desta maneira, as igrejas têm funcionado como “comunidades sociais”, com 

companheiros de congregação os quais muitos serão considerados de família e irmãos, 

incluindo uma variedade de associações e grupos como parte de uma constelação para 

promover a adesão associativa, que seja inclusiva e familiar.  

Porões e auditórios das igrejas têm-se tornado salões sociais para a celebração de 

festas mexicanas, como por exemplo, as Quinceñeras (no Brasil, é o mesmo que a Festa de 

15 anos para as meninas), que após o serviço religioso faz-se celebrações dentro da 

tradição religiosa popular católica mexicana, e que tem sido introduzida nas igrejas 

católicas norte-americanas, não antes de passar por forte rejeição ou resistência da 

comunidade norte-americana. Alguns imigrantes mexicanos relatam também que, como no 

passado, tiveram que pedir esses serviços nas igrejas não católicas, e em alguns casos lá 

foram feitas tais celebrações.
39

 

As formalidades dos rituais católicos adaptaram-se também à forma 

congregacional, significando que os tempos, as formas, os lugares, os encontros etc., foram 

se modificando e se transformando de acordo com as necessidades das comunidades de 

migrantes mexicanos na paróquia. Isto tem trazido também mudanças no papel do clero, 

nas formas de educação religiosa e mesmo nas modalidades da linguagem religiosa 

traduzida para a língua vernácula e apropriada para cada grupo de acordo com as condições 

particulares na sociedade em que vivem como imigrantes (Yang e Ebaugh, 2001). 

 

“Mudei para esta paróquia porque na 

outra não tinha catecismo para meus filhos em 

espanhol. Quero que meu filho ore em 

espanhol comigo.”  

       Juanita (San Diego-CA) 

 

A exemplo da demanda de Juanita, em muitos lugares se percebe uma abertura de 

adaptação, como em horários estabelecidos nas igrejas para atender os grupos ou pelo 

menos se percebe o esforço de oferecer missas e serviços religiosos no seu idioma 

nacional. Missas em espanhol, por exemplo, têm às vezes muitas em um dia, dependendo 

da composição do bairro e dos fiéis que frequentam cada paróquia. Nos Estados que fazem 
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fronteira com o México, há uma maior presença de clérigos de origem hispânica ou com 

origem mexicano-americana. 

Este segmento pretende mostrar nesta parte do capítulo que mesmo existindo 

condições da pluralidade religiosa e estruturas institucionais influenciando a sociedade 

norte-americana, as modalidades de religiosidade dos imigrantes mexicanos também têm 

influído nas formas de relacionamento e organização, assim como nas próprias formas de 

operação do estilo norte-americano no caso da Igreja Católica. 

Estas alterações afetam o trabalho dos sacerdotes e do clero nas paróquias: tudo 

isso envolve conjuntamente a vinculação de diretores leigos para várias questões, tais 

como conselheiros matrimoniais, grupos de crianças e jovens, além do desafio de 

especializar-se em alguns serviços para atender particularmente suas paróquias, 

acomodando-se à freguesia da comunidade. As dioceses e paróquias que oferecem 

ministério hispânico providenciam comunicação bilíngue. 

Assim, a presença de imigrantes mexicanos católicos, neste caso - e cada grupo 

religioso em particular -, tem modificado as formas organizacionais da Igreja Católica, e 

não apenas os imigrantes têm adaptado e inserido as tais formas, pois isso também tem 

causado mudanças institucionais significativas para a Igreja Católica nos EUA em seu 

conjunto, pelas  formas de associação, de celebração e de práticas rituais. Vale a pena 

aclamar e insistir que é um processo onde há resistências em alguns locais e agentes até 

hoje. 

Uma carta pastoral assinada no mês de janeiro de 2003 entre as conferências dos 

bispos do México e dos Estados Unidos, conhecida como Stranger No Longer: Together 

on a Journey of Hope
40

, marcou uma clara iniciativa por parte da Igreja Católica 

transnacional. Antes não se tinha visto de maneira oficial um esforço coletivo por parte de 

autoridades católicas de ambos os países num esforço conjunto de entender o fenômeno e 

de brindar ao menos as diretrizes da ação pastoral. 

Em conclusão, é inegável a importante função que tem a Igreja (paróquias) Católica 

ao prover os espaços de socialização onde os migrantes podem iniciar um processo de 

                                                             
40 Issued by USCCB, January 22, 2003. Copyright © 2003, United States Conference of Catholic Bishops, 

Inc. and Conferencia del Episcopado Mexicano. 
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redefinição da sua identidade mexicana, fazendo com que consigam uma integração na 

sociedade receptora. Lucy, ante a pergunta feita, ‘O que é para você a igreja?’, disse: 

 

“É a minha paróquia de Cristo Rey.” 

          Lucy (San Diego-CA) 

 

2.4 Efeitos da Igreja Católica como instituição para os migrantes mexicanos 

Com o item anterior, destacamos que o efeito de uma política institucional da Igreja 

Católica referente à atenção dos migrantes passa por iniciativas localizadas em espaços 

translocais - de paróquia para paróquia, de diocese para diocese, mesmo que no México 

tenha sido criada instâncias para a pastoral deste setor itinerante da população, como por 

exemplo, uma Comissão Nacional da Pastoral para os migrantes na Igreja Católica 

mexicana integrada por sacerdotes de diferentes regiões e paróquias. Mas tem sido difícil 

de traduzir estas iniciativas em ações articuladas com os diferentes espaços, paróquias e 

dioceses onde os migrantes transitam em sua condição de migrantes transnacionais, em 

alguns casos com uma circularidade alta entre as comunidades de origem no México e 

pontos de chegada aos Estados Unidos. 

Embora também existam iniciativas relevantes das várias autoridades que 

governam a igreja, há alguma distância entre eles e os níveis intermediários que coordenam 

as igrejas e comunidades paroquiais nos diferentes condados dos Estados Unidos e nas 

cidades do México. 

Existem casos interessantes de organizações de migrantes mexicanos católicos, 

onde se sobrepõem diferentes associações, como as comissões ‘Guadalupanas’ ou grupos 

inspirados em padroeiros locais que, agrupados em torno de sua devoção católica, fazem 

parte das redes sociais e de comitês em coalizão nacional pela dignidade da reforna 

migratória. A mesma liderança católica dos seus membros é transformada em liderança 

cívica e, em seguida, política. 

Assim, estas formas associativas, ainda não institucionalizadas, desenvolvidas por 

grupos, paróquias ou dioceses, e aprendidas por experiência no trabalho paroquial 

transnacional, podem ser peça importante do envolvimento cívico e político transnacional. 
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Foley
41

 relata que as igrejas, e particularmente alguns sacerdotes e religiosos que 

participam e encorajaram os migrantes a envolver-se nessas formas associativas, podem ser 

importantes agentes de socialização para a cidadania em ambos os lugares onde uma 

identidade étnica/religiosa pode causar uma incorporação mais ampla para a vida social e 

política da sociedade norte-americana como aquela do país de origem. 

Revendo, entre as iniciativas da Igreja Católica, que envolvem principalmente 

resposta institucional organizada com propostas governamentais que afetam as políticas de 

segurança de fronteira e a mobilidade dos migrantes, aconteceu, em 19 de julho de 2005, 

quando o bispo Gerald Barnes (bispo de San Bernardino, Califórnia), representante do 

Comitê de Migração dos EUA na conferência de bispos dos Estados Unidos (USCCB), 

pela Migration and Refugee Services, incentivou publicamente a iniciativa de apoio 

integral ao migrante, fato bem acolhido pelos senadores John McCain (do Arizona) e 

Edward M. Kennedy (Massachusetts) do Senado dos Estados Unidos. 

Os bispos convidaram outros representantes para se juntarem a esse objetivo e isso, 

consequentemente, fez com que a Casa Branca considerasse a proposta. Além disso, foram 

convidados a juntar-se - pelo site da internet, discursos públicos e homilias nos púlpitos 

das igrejas - todas as paróquias e fiéis, pois estava sendo viável que se abrisse uma 

possibilidade para a legalização dos trabalhadores em situação irregular, desde a criação de 

um programa de trabalhadores temporários. 

Logo depois, a Igreja Católica lançou uma campanha para apoiar a proposta da 

justiça para imigrantes – The Journey of Hope (A Jornada da Esperança) -, pela qual eles 

convidaram as paróquias católicas para não ficar fora do processo e se envolver de maneira 

comprometida. Foi oferecido uma caixa de ferramentas de paróquia (Parish Kit) para que 

todos participassem melhor desta campanha: 

 

…The Parish Kit including hints for 

homilies, prayer petitions, talking points, and 

curriculums for adult study on the Topic of 

immigration in light of Catholic social 

teachings as well as different tools to organize 

within your dioceses such tools will enable 

you to lead focused dialogue, build 
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sustainable coalitions and provide you with 

resources for working with the media.
42

  

 

Tais iniciativas têm levado a alianças com outras igrejas e denominações, como 

agências sociais, grupos e organizações que compartilham a problemática. Também 

acontece com algumas coalizões importantes, tais como a organização The National 

Coalition for Dignity and Amnesty, o Inter-Faith Leadership Coalition of Cicero, Berwyn 

and Stickey etc.
43

 

Este último descansa em uma liderança católica de definição latina-mexicana que 

defende, por exemplo, a melhora dos serviços sociais oferecidos aos imigrantes (saúde), 

mas eles particularmente defendem a anistia para os trabalhadores em situação irregular a 

nível nacional. Este grupo interconfessional mostra o potencial organizacional que algumas 

paróquias nos subúrbios apresentam e representa a contrapartida de iniciativas 

institucionais que mostramos no caso dos suportes e estratégias de diferentes instâncias da 

hierarquia católica. 

Neste caso, Badillo
44

 insiste em mostrar como os sacerdotes diocesanos 

reconhecem que um apoio aberto por parte das dioceses que acolhem os migrantes 

territorialmente não existe, mas existem iniciativas “por baixo”, isto é, como sacerdotes, 

clérigos e leigos podem contribuir e promover iniciativas no seu distrito ou em suas 

paróquias. Em particular, a missão desses clérigos e líderes de pastorais consiste em 

envolver fiéis das paróquias em atividades de curto e longo prazo, na construção de 

horizontes de possibilidades para a busca de garantias de estabilidade e progresso.  

Em termos locais e mais recentes, aconteceu na Califórnia, no ano de 2008, o 

maravilhoso discurso que o Arcebispo José Gomez fez, onde explicou a muitos líderes 

                                                             
42 O Kit Parish, incluindo dicas para homilias, pedidos de oração, pontos de discussão e currículos para o 

estudo de adultos sobre o tema da imigração à luz da doutrina social católica, bem como diferentes 

ferramentas para organizar dentro de suas dioceses tais ferramentas lhe permitirá liderar o diálogo focado, 

construir coalizões sustentáveis e fornecer-lhe recursos para trabalhar com a mídia. 

Disponível em: http://www.justiceforimmigrants.org/parishes.html, p. 1. 
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católicos (bispos e leigos) o papel da fé e das convicções morais no contexto migratório 

contemporâneo nos EUA: 

 

...A imigração é o maior teste dos 

direitos civis de nossa geração e um dos 

desafios críticos que a Igreja Católica enfrenta 

em nosso hemisfério. A Igreja Católica inclui 

em sua doutrina o direito de migrar como um 

dos direitos básicos da vida humana... porque 

Deus criou as coisas boas deste mundo para 

serem compartilhadas por todos os homens e 

mulheres, e não apenas como privilégio de uns 

poucos.45 

 

Finalmente podemos ver que essas iniciativas eclesiais - como resultado de ações 

institucionais ou não, que aparecem para operar a nível micro e que contribuem para a 

formação de comunidades étnicas - atuam de forma significativa nas freguesias de alguns 

lugares onde a presença mexicana é notória (San Diego e Phoenix), para conectar seus 

participantes e assistentes das paróquias e comunidades étnicas e nacionais em redes de 

espaço público mais amplas, mas não necessariamente limitadas ao campo religioso. 

Levitt supõe que o modelo transnacional da organização da Igreja Católica funciona 

como um “modelo de extensão” para os migrantes, pois ajuda os novos imigrantes a se 

moverem entre as comunidades de origem e destino e entre grupos religiosos, bem como 

integrar-se nas redes estabelecidas no espaço transnacional, e assim construir associações 

nestes espaços que facilitam o desenvolvimento de habilidades de manifestação de 

interesse para eles, fazendo pedidos e reivindicações tanto nos países de origem e de 

destino, porque eles se veem como pertencentes a ambos os países, de forma quase natural, 

dado o seu envolvimento em ambos os lugares simultaneamente.
46

 

 

                                                             
45 USCCB Migration and Refugee Services, Catholic Church in state Politics, p. 9-13. 
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2.5 Rituais e celebrações da religiosidade católica-mexicana transnacional no espaço 

público dos EUA 

Nesta seção iremos desenvolver algumas ideias básicas sobre o papel 

desempenhado pelas celebrações religiosas, eventos culturais ligados às igrejas em distritos 

e as práticas de migrantes transnacionais de religiosidade católica entre México e Estados 

Unidos, não apenas como expressões de particularidade mexicana, mas como espaços de 

aprendizagem coletiva étnico-religioso, que implica na socialização de informações e 

conteúdos no contexto da Igreja Católica como uma instituição, ou melhor, em um espaço 

vital do mexicano praticante. 

Consideramos os eventos e as práticas religiosas não somente como cerimônias 

religiosas ou rituais da fé católica, ou particularmente de rituais católicos populares 

mexicanos, mas também atos de reafirmação cultural que pertence a uma comunidade 

étnica e, ao mesmo tempo, como expressões de “espiritualidade politizada”. Como 

veremos, isso, de alguma forma, acaba se tornando com outro significado no contexto da 

migração transnacional e alcançam outros conteúdos, não só em termos institucionais e 

rituais, mas também no sentido de moralidade pública e de justiça social, baseado na 

doutrina cristã que se traduz - nestes contextos de marginalização social -, em protesto 

público de expressão cívica e política.
47

 

As celebrações religiosas, além de seu conteúdo religioso-ritual, influenciam em 

reivindicações, protestos e demandas contra as políticas unilaterais dos dois Estados 

nacionais. É a afirmação de uma presença a um espaço que se constrói para além das 

fronteiras dos dois países, entre as idas e vindas da experiência da migração e 

envolvimento em ambos os lugares. 

Estes eventos e práticas se transformam em espaços ritual-políticos de visibilidade 

nas comunidades de imigrantes mexicanos em diferentes lugares de assentamento, 

exemplos disto é o testemunho de um dos entrevistados em San Diego: 
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Na minha paróquia, a sexta-feira 

santa é imperdível: a via-crúcis tem a ver com 

a minha vida. As estações da cruz são minha 

história. É por fé que estou aqui e vivo; sei 
bem o que é caminhar com a morte! 

      Alfredo (San Diego-CA) 

 

Esta narrativa expressada por Alfredo revela como a procissão das estações da cruz 

em sua paróquia de San Diego revive suas quedas e seus sofrimentos entendido como 

celebração e denúncia por parte dos imigrantes vivendo sua jornada do México para os 

Estados Unidos. Celebrar e recordar são para ele uma oportunidade de se solidarizar com 

os outros, ao mesmo tempo em que grita com sua expressão a denúncia do seu sofrimento, 

uma vivência diária de muitos outros. 

No entanto, é importante reconhecer que nem todas as celebrações religiosas dos 

imigrantes mexicanos tornam-se necessariamente politicas. Algumas cerimônias, mesmo 

sendo celebrações coletivas, se mantêm no espaço privado da religiosidade através de 

orações e preces, como atos de espiritualidade que não transcendem o limite entre público 

e privado. Conforme Levitt
48

, para alguns fiéis isso significa que eles estão “trabalhando 

para Deus e para construir o seu Reino”, mas na verdade eles estão também socializando 

experiências e podem estar construindo bases embrionárias para outros tipos de 

envolvimento com sua comunidade. De qualquer forma, estão limitadas a orações ou são 

apenas participantes da missa na igreja, mas não se descarta a hipótese que em algum 

momento cheguem a uma comunidade mais ampla além do seu grupo religioso, por meio 

de ações relacionadas com a sua fé, no sentido de solidariedade e de convivência social, 

princípios básicos da comunidade católica. 

Os rituais e celebrações, como práticas da religiosidade dos imigrantes, lhes 

permite criar formas alternativas de expressão e de vinculação, formas que resultam 

também da memória, formas de lembrança que fazem conexão ao seu local de origem, mas 

também da criatividade e do contexto, que são ampliados no espaço público, possibilitando 

a formação de identidades transnacionais, facilitando a construção de outras formas de 

cidadania. 

                                                             

48
 Peggy LEVITT, You know, Abraham Was Really the First Immigrant: Religion and Transnational 

Migration, 2003. 
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A possibilidade de que os imigrantes se envolvam e transformem suas celebrações 

religiosas em protestos públicos e queixas por direitos, celebrações que pareciam estar 

confinadas a rituais do âmbito privado, está também relacionada com o fato de que, na 

igreja em que frequentam, a presença de padres ou clérigos ativos os ajudem em atividades 

cuja ação e desempenho seja desenvolvido além das atividades da igreja, do trabalho social 

voluntário e do campo religioso, em termos gerais
49

. 

Os atores religiosos podem ser os tradutores da linguagem da fé para a linguagem 

da política da vida cotidiana, mas também podem tornar-se grandes obstáculos para que 

esta tradução não aconteca e fique mantida no espaço privado, como também aconteceu em 

algumas das freguesias que atendem a migrantes mexicanos nos Estados Unidos. 

Queremos enfatizar aqui a existência de diferentes mecanismos que permitem as 

comunidades de imigrantes mexicanos estabelecidos nos Estados Unidos de se envolverem 

ou não nas atividades de interesse coletivo-público. Em alguns casos, o resultado de tal 

envolvimento em celebrações religiosas, procissões e romarias nas ruas da cidade têm 

acontecido em atividades de reivindicação de direitos por andarem pelas ruas em uma 

procissão, por exemplo, pela a defesa dos direitos de todos os trabalhadores por ficarem 

nas esquinas e aguardarem um contrato de trabalho, na defesa dos trabalhadores 

maltratados pelos empregadores, pelo direito de alugar um apartamento, na insistência por 

uma reforma migratória integral, na queixa para que seus filhos não sejam discriminados 

nas escolas por não falar inglês, entre muitos outros. Em alguns casos, estas experiências 

tornaram-se também como fruto de um ativismo transnacional. 

Nestas práticas religiosas estão incluídos desde os eventos que consistem em 

transportar réplicas dos padroeiros dos seus povos para construírem um nicho na freguesia 

na paróquia, como também para realizarem orações ao mesmo santo em ambos os lugares - 

permitindo uma conexão transnacional e garantindo um lugar simbolicamente importante 

não só para o santo ou da virgem na paróquia, mas para a comunidade devocional dessa 

imagem. Além, também, das viagens anuais dessas imagens dos padroeiros “originais” dos 

seus povos de origem para o ponto onde residem os migrantes. 

 

                                                             

49
 Penny Edgell BECKER; H. Dhingra PAWAN, Religious Involvement and Volunteering: Implications for 

Civil Society, 2001. 
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2.6 Três exemplos de catolicismo à mexicana nos EUA 

A riqueza cultural e religiosa do povo mexicano é bem abundante. Os rituais, os 

símbolos, as festividades, a religiosidade etc., configuram um panorama extenso de análise 

com variáveis dependendo das regiões. Tomamos três testemunhos entre vários relatos que 

chamam atenção com nosso tema investigado. 

 

A Posada 

“Sou leitora da palavra na minha 

paróquia porque temos missa em espanhol. 

Quando houve ‘Posada’ pela primeira vez na 

minha igreja foi um sucesso completo para 

todos nós. Foi a alegria das crianças e a 

esperança dos adultos na igreja.” 

      Margarita (Phoenix-AZ) 

 

A Posada é uma celebração católica que simboliza a viagem de José e Maria, os 

pais de Jesus, para encontrarem um lugar para o nascimento de seu filho. A Posada é 

transformada de um evento ritual-religioso a um protesto ou denúncia que simbolicamente 

compara a jornada dessas figuras do catolicismo com a jornada dos migrantes e a 

solicitação de Posada aos vizinhos do Norte por parte dos mexicanos tentando atravessar a 

fronteira. Mas o evento não é reduzido somente a um âmbito católico e a um ritual étnico 

que comemora as memórias e as tradições: representa um evento de solidariedade 

interétnica e inter-religioso, pois sendo de origem católica convoca simpatizantes de 

direitos humanos e ativistas sociais envolvidos com as organizações de migrantes, 

independentemente do fato de participar de outra denominação religiosa, mas que 

consideram a visão de justiça e moralidade neste tema como ponto de comunhão. 

 

O Dia dos Mortos 

“O padre Arthur e sua organização 

nos convidou para trazer água à fronteira, 

além de celebrar a missa em 2 de novembro 

para o Dia dos Mortos. Tenho orgulho de 

fazer parte desta ação social católica 

mexicana.”  

Omar Sanchez (participante do grupo 

Barrios Unidos, San Diego-CA) 
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Outra forma especial de chamar a atenção são as celebrações marcadas no 

calendário católico mexicano, como os dias dos mortos (1 e 2 de novembro) que, nos 

últimos tempos, tornou a fronteira entre o México e os Estados Unidos em um momento 

simbolicamente propício para desenvolver um protesto binacional pela morte de imigrantes 

mexicanos indocumentados que desafiam as políticas de fechamento e endurecimento da 

fronteira dos Estados Unidos com o México. Organizações religiosas e alguns centros de 

direitos humanos que trabalham na fronteira em ambos os lados tem ajudado na divulgação 

do abuso e mortes dos migrantes, sendo uma das mais perigosas e transitadas no mundo. 

Nesse caso, não é só denunciar a política unilateral do Estado nacional norte-americano, 

mas tornar visíveis as condições da peregrinação dos migrantes para cruzar a fronteira até 

chegar a qualquer ponto dos EUA. 

O ritual do dia dos mortos, com a colocação dos altares da lembrança, também se 

tornou um protesto público pela incapacidade de reconhecer os imigrantes indocumentados 

mortos: a ênfase encontra-se em que “nenhum ser humano é ilegal”. A celebração se dá 

através da recriação do ritual com altares tradicionais com os nomes das pessoas, 

exposição de fotografias, ataúdes etc. Além disso, o ritual do Dia dos Mortos denuncia e 

pretende marcar um momento em que nem a tragédia poderia desbloquear o dilema de uma 

pessoa não ter rosto mesmo após a morte. Alguns cadáveres ficaram no esquecimento do 

árido deserto, sem chegar sequer a ser notícia para suas famílias. 

Em conclusão, é uma celebração católica que pastoralmente envolve a vida e união 

das famílias, mas que socialmente neste ambiente se torna uma pública demanda por 

justiça e igualdade como valores universais. Torna-se um protesto público, já que se refere 

à política de marginalização e até em casos de desprezo por pessoas pobres sedentas por 

uma vida melhor.  

 

O Padre Toribio 

“O medo não faltou, mas saber que 

caminhávamos com a proteção de Santo 

Toribio nos ajudou.” 

           Martin (Phoenix-AZ) 

 

 

“Minha filha e eu sofremos para 

passar, mas na debilidade sentimos uma força 
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que nos fez invisíveis ante as autoridades. 

Com certeza que foi Santo Toribio.” 

   Francisco (San Diego-CA) 

 

O Santo Toribio Romo foi canonizado no ano 2000 em conjunto com outros 24 

mártires. Seu santuário, localizado em Santa Ana de Guadalupe, Jalostotitlan - Jalisco está 

localizado em um lugar que até dez anos atrás tinha pouca importância turística (entre 

Jalostotitlán e San Miguel Alto), pois era de difícil acesso pela falta de uma estrada 

asfaltada. No entanto, atualmente o santuário é visitado a cada fim de semana por milhares 

de peregrinos, que vêm de diferentes Estados do México e até mesmo os mexicanos dos 

Estados Unidos para pedir um milagre ou agradecer o já concedido. 

É difícil de entender o sucesso do culto a Santo Toribio, porque não há referências à 

tradição, uma vez que é um dos santos mais jovens, canonizado apenas no ano 2000. 

Atualmente, Santo Toribio não é apenas um santo local. Sua imagem está em vários 

lugares do México e dos Estados Unidos. Dele se têm reproduzido milhares de cartões que 

são vendidos em mercados para oferecer proteção aos migrantes. Hoje sua imagem 

compartilha espaço nos mercados e nos altares domésticos com a Virgem de Guadalupe. 

Tornou-se um dos mais procurados porque seus seguidores têm ouvido, e acreditam que 

Ele é um santo milagroso que ajuda as pessoas para atravessar com êxito a fronteira.  

Por que este santo parece tão atraente não só para os habitantes locais, mas também 

para os mexicanos que vivem “do outro lado”? Todo fim de semana seu santuário é 

visitado por milhares de mexicanos trabalhando do outro lado da fronteira. Em um único 

domingo, até dez mil peregrinos se reúnem em busca do santo que intercede para ajudar a 

passar a fronteira. Todo mundo já ouviu os testemunhos milagrosos, que multiplicam o 

mito do santo protetor. Como aproximação de resposta, o testemunho popular mais 

difundido e que deu origem a este culto é o seguinte: 

 

“Algunos recuerdan que se llamaba 

José y llegó a Santa Ana de Guadalupe 

buscando a Toribio [...] Cuando José se 

dispuso a viajar a los Estados Unidos en busca 

de oportunidades, no contaba con la ayuda de 

nadie; como muchos otros se encomendó a la 
Virgen y dirigió sus pasos y esperanzas al 

vecino país; tres veces lo regresaron, se le 

acabó el dinero y las esperanzas, pero Dios no 
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lo dejó solo. En busca de un último intento, 

José se encontró con un Señor de nombre 

Toribio, quien amablemente le ofreció pasarlo 

del “otro lado” y conseguirle una “chamba” y 
así fue, José pasó y consiguió trabajo. Lograda 

la hazaña le preguntó a su benefactor el 

nombre y el lugar donde podría encontrarlo: 

“soy Toribio y si me buscas, cualquier persona 

en Santa Ana de Guadalupe me conoce”, le 

respondió. Un par de años después José fue a 

Santa Ana a agradecer a Toribio su invaluable 

ayuda, pero de los pocos Toribios que ahí 

había ninguno era el generoso benefactor, “a 

no ser que sea el Padre Toribio de la capillita” 

le dijeron. Cuando entró a la capillita, José se 
encontró con Toribio; su foto estaba en el 

fondo, sus restos en el altar, sus 

ensangrentadas ropas colocadas en vitrinas.”
50 

 

Esta história de milagre, embora anônima, tem sido transmitida de boca em boca, 

fazendo dele um santo e padroeiro “moderno” dos migrantes mexicanos. Conhecendo esta 

informação, podemos identificar os testemunhos citados no início onde a satisfação de 

estar do outro lado escapa às meras forças humanas e onde o rosto e testemunho declaram, 

sem dúvida, alguma proteção de um santo que lhes pertence por pátria, e uma companhia 

que lhes promete vida e sucesso no novo país de trabalho. 

A história do culto identificada aos testemunhos mostra que a religiosidade popular 

de Santo Toribio não provém de uma religiosidade dominada por anos de história e ensino 

de tradições, mas como uma construção nova, onde as necessidades dos crentes 

configuraram sua vida olhando o carisma com os milagrosos poderes que lhe são 

                                                             
50 Este parágrafo apareceu no site dedicado ao padroeiro de Lagos de Moreno, em outubro de 2001, na seção 

dedicada aos “migrantes visitantes”, como um convite para trazer os mexicanos dos EUA e visitar o 

santuário. “Alguns se lembram que se chamava José e chegou em Santa Ana de Guadalupe buscando Toribio 

[...] Quando José estava pronto para viajar para os Estados Unidos em busca de oportunidades não teve ajuda 

de ninguém; como muitos outros foi confiada à Virgem e dirigiu seus passos e esperanças ao país vizinho; 

três vezes o regressaram, ele ficou sem dinheiro e esperanças, mas Deus não o deixou sozinho. Procurando 

por uma última tentativa José encontrou um Senhor de nome Toribio, que gentilmente se ofereceu para 

passá-lo ao “outro lado” e levá-lo a uma “chamba” (esta é uma expressão mexicana que significa ‘deram-lhe 

uma oportunidade de trabalho’). E assim se foi. José passou e conseguiu trabalho. Feita a façanha perguntou 

o nome do seu benfeitor e onde você poderia encontrá-lo : “Eu sou Toribio e qualquer um em Santa Ana de 

Guadalupe me conhece”, respondeu ele. Anos mais tarde José foi para Santa Ana agradecer Toribio por sua 

inestimável ajuda, mas percebeu que nenhum dos Toribios era seu generoso benfeitor. “A menos que seja o 

Padre Toribio da capela”, disse ele. Quando entrou na capela, conheceu José Toribio, sua imagem estava ali, 

seus restos mortais no altar e suas roupas ensanguentadas colocados em armários.” Disponível em: 

www.lagosvirtual.com 

http://www.lagosvirtual.com/
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necessários para construir a vitória com a força de um culto. As seguintes fotografias 

confirmam a dinâmica celebrativa-simbólica do catolicismo à mexicana:
51

 

 

2.7 Catolicismo à mexicana em San Diego-CA 

 
Procissão de cruzes: recordação de migrantes mortos. 

 

 

 

                                                             
51 Algumas das fotografias têm sido capturadas do informe do Journal Univision. Disponível em: 

http://noticias.univision.com/video/422152/2014-04-01/noticiero-univision/videos/se-oficio-una-misa-en-la-

frontera/embed 

Um breve resumo da notícia aparece em espanhol: “Inspirados por la visita del Papa Francisco a Lampedusa, 

en el año 2013, un grupo de obispos católicos celebraron una misa ante el muro que separa los Estados 

Unidos de México en Nogales, Arizona), la ceremonia fue realizada en memoria de los “hermanos y vecinos” 

muertos en el intento por cruzar la frontera y en reclamo de una reforma migratoria.  El grupo de religiosos 

de la Conferencia de Obispos católicos de los Estados Unidos (USCCB), que estuvo encabezado por el 
arzobispo de Boston, el cardenal Sean O’Malley, ofreció una misa bilingue en la que reclamaron al Congreso 

de Washington que actúe para dar una solución legal al problema que afecta a los más de 11 millones de 

ilegales en el país. “La frontera esta llena de tumbas sin nombre, estamos aquí para decir que nos los 

olvidamos.” Na tradução: “Inspirados pela visita do Papa Francisco a Lampedusa, em 2013, um grupo de 

bispos católicos celebrou uma missa antes do muro que separa os Estados Unidos do México, em Nogales, 

Arizona. A cerimônia foi realizada em memória dos “irmãos e vizinhos” mortos na tentativa de cruzar a 

fronteira e também para exigir a reforma da imigração. O grupo religioso da Conferência dos Bispos 

Católicos (USCCB), liderada pelo arcebispo de Boston, o cardeal Sean O’Malley, ofereceu uma missa 

bilíngue em que exigiam que o Congresso de Washington aja na solução jurídica para o problema que afeta 

mais de 11 milhões de imigrantes ilegais no país. “A fronteira está cheia de valas comuns, estamos aqui para 

dizer que nós não os esquecemos.” 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://m.vidalatinasd.com/news/2013/aug/04/activistas-colocan-cruces-en-san-diego-y-tijuana/&ei=7LVQVJvXDYqVNuCdgugB&bvm=bv.78597519,d.eXY&psig=AFQjCNEtOvgDo7w8sMmyWfySd-4nnCE4NQ&ust=1414661864000961
http://noticias.univision.com/video/422152/2014-04-01/noticiero-univision/videos/se-oficio-una-misa-en-la-frontera/embed
http://noticias.univision.com/video/422152/2014-04-01/noticiero-univision/videos/se-oficio-una-misa-en-la-frontera/embed
http://search.infobae.com/papa-francisco
http://www.infobae.com/lugares/estados-unidos-a500
http://www.infobae.com/lugares/estados-unidos-a500
http://www.infobae.com/lugares/mexico-a81
http://search.infobae.com/reforma-migratoria
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2.8 Catolicismo à mexicana em Nogales-AZ 

 

Missa com o arcebispo de Boston, cardeal Sean O’Malley, em Nogales, AZ (2014). 
 

 
 

Muro de oração ou muro 

das lamentações? 

Tijuana - San Diego 

 

Muro de caixões que lembra e 

questiona o número de mortos. 

Tijuana - San Diego 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://media.utsandiego.com/img/photos/2013/04/05/EN_N06_parque_amistad_2_r620x349.JPG?75d51d0aea2efce5189afce216053cbc530c46a8&imgrefurl=http://www.vidalatinasd.com/news/2013/Apr/06/por-el-momento-no-cierra-el-parque-de-la-amistad/&docid=qodNZzWBpol16M&tbnid=cpToCuH-a-8RjM:&w=620&h=349&ei=oJJOVJSVMpe7ggTHqoHoDQ&ved=undefined&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Tijuana-san_diego_border_deaths.jpg&imgrefurl=http://www.gopixpic.com/640/de-tijuana-%E2%80%9Cpor-cada-distribuidor-drogas-que-pongas-en-la-/http:||agorarevista*com|images|shared|images|2011|01|01|p43-photo02LB*jpg/&docid=WOFSUA5vKOwtMM&tbnid=NAIrpadFzZx0fM:&w=3504&h=2336&ei=uZNOVKTvCZHBggTaz4FA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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A fronteira: louvor e 

esperança. 

Comunhão de fé, mas não 

do mesmo chão. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. Análise da pesquisa de campo 

A história dos Estados Unidos está indissoluvelmente ligada à imigração. No 

entanto, as origens da imigração mudaram hoje em dia, os fluxos migratórios têm sua 

principal fonte nos países da América Latina e do Caribe. De maneira especial e particular 

o México, por sua proximidade geográfica e laços históricos da terra, economia e cultura.     

Como temos enunciado nos capítulos anteriores com teorias, exemplos e algumas 

narrativas, neste capítulo temos o encontro com o objeto direto da pesquisa e a hipótese, 

aproveitando os números e as respostas onde os mexicanos com a prática da religião 

católica estão ligados no sistema de representação e orientação da sociedade receptora, 

sendo um caminho de integração social pela religião. 

Estabelecer os vínculos entre a migração e a religião dos mexicanos residentes em 

Phoenix e San Diego no contexto do transnacionalismo tem sido o objetivo que aparece de 

maneira direta e indireta em cada uma das perguntas das entrevistas e questionários. Além 

de apresentarmos o processo de coleta das informações nos seguintes itens, estes são de 

vital importância no conhecimento dos sujeitos pesquisados, ao tempo que se abre para o 

efetivo as análises das variáveis estudadas. 

 

3.1 Perfil dos entrevistados 

Foram definidos cinco critérios de seleção para a participação no estudo. Os 

critérios definidos para inclusão na amostra foram: 

a) Ser imigrante mexicano (residir nos EUA há pelo menos um ano); 

b) Professar a religião católica; 

c) Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

d) Se for indocumentado, estar ciente que se trata de uma pesquisa acadêmica e não 

governamental; 

e) Ser capaz de ler e compreender espanhol ou inglês para o questionário escrito. 
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Assim, a amostra ficou constituída por imigrantes mexicanos que vivem nas 

cidades de San Diego (20) e em Phoenix (20). Foi possível constatar que o total da amostra 

foi de 40 participantes (n=40), sendo constituída por 22 mulheres (55%) e 18 homens 

(45%), com idades compreendidas entre os 18 e mais de 45 anos, sendo as que mais 

prevaleceram foram entre os 45 anos (42%). 

O perfil dos entrevistados foi dividido em três tabelas:  

 Tabela 1: informações gerais dos sujeitos. 

 Tabela 2: nível educativo e identidade social. 

 Tabela 3: perfil econômico. 

 

Na tabela 1 são observados os resultados referentes à caracterização 

sociodemográfica da amostra. 

 

Tabela 3: caracterização sociodemográfica da amostra de mexicanos em estudo 

 

 n=40 % San Diego Phoenix 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

 

22 

18 

 

55 

45 

 

12 

8 

 

10 

10 

Idade 

18-30 

31-45 

 

45 ou mais 

 

10 

13 

 

17 

 

25 

32,5 

 

42,5 

 

5 

9 

 

6 

 

 

5 

4 

 

11 

Estado civil 

Solteiro 

Casado/união de fato 

Divorciado/separado 

Viúvo 

 

 

4 

34 

3 

1 

 

10 

85 

7,5 

2,5 

 

3 

15 

1 

1 

 

1 

17 

2 

0 
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No relativo ao estado civil, constata-se que a maioria dos participantes são casados 

(n=85%).   

No que diz respeito à escolaridade, identidade racial e condição legal no país, 

encontramos a seguinte tabela: 

 

Tabela 4: caracteriza a amostra em termos de escolaridade, perfil racial e condição 

migratória no país 

 n=40 % San Diego Phoenix 

Escolaridade 

9-12 (preparatória) 

Colégio 

Técnico 

Faculdade 

 

 

8 

6 

24 

2 

 

20 

15 

60 

5 

 

4 

3 

12 

1 

 

4 

1 

14 

1 

Raça 

Mexicanos 

México-americanos 

Chicanos 

 

 

34 

4 

2 

 

85 

10 

5 

 

16 

3 

1 

 

 

18 

1 

1 

Estado legal 

Legal 

Indocumentado 

Permissão 

 

11 

25 

4 

 

27 

62 

10 

 

6 

13 

1 

 

 

5 

12 

3 

 

 

No que diz respeito à escolaridade, importa salientar que o mais frequente é o nível 

técnico deles (n=60%), enquanto que a identificação racial do mexicano sobressai 

altamente em comparação às outras duas categorias (n=85%). A respeito da condição 

migratória, o número mais elevado corresponde a pessoas indocumentadas. 

Referente a ingressos econômicos, encontramos os seguintes dados na tabela 3. 
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Tabela 5: caracteriza a amostra em termos de ingressos econômicos 

 

 n=40 % San Diego Phoenix 

Ingressos em dólares 

$10,000 

$10,001 – $20,000 

$20,001 – $35,000 

$35,001 – $50,000 

$50,001 – $100,000 

$100,001 – $150,000 

 

12 

10 

16 

2 

0 

0 

 

 

 

30 

25 

40 

5 

0 

0 

 

7 

3 

9 

1 

0 

0 

 

6 

5 

8 

1 

0 

0 

 

Pode-se notar que economicamente as porcentagens correspondem a um nível baixo 

de economia nos EUA. 

 

3.2 A metodologia 

Para este estudo usamos duas técnicas: 

1) A entrevista aberta não estruturada e não padronizada. Usamos a pesquisa para 

detectar as dimensões mais relevantes na percepção do assunto. Com elas coletamos 

narrativas para os capítulos 2 e 3. 

2) Um questionário fechado foi construído de acordo com os objetivos do projeto 

para ajudar estritamente nas estatísticas e facilitar o estudo comparável das informações 

com variáveis estabelecidas para ambas as regiões. 

 

3.3 Instrumentos 

Com o objetivo de avaliar as expressões religiosas e sociais dos imigrantes 

mexicanos, o questionário escrito foi dividido em duas partes: a primeira consistiu no 

levantamento demográfico e a segunda parte recorremos às seguintes categorias de atitudes 

religiosas (incluindo o tema migratório). Estão distribuídas assim: 
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a) Características demográficas: dados gerais dos entrevistados.  

b) Experiência religiosa: expressa-se no sujeito como autodefinição e vínculo 

institucional. 

c) Moral e religião: deriva-se da importância que dá a religião ao comportamento e 

as normas. 

d) Religião e sociedade: refere-se à percepção religiosa dos migrantes no espaço 

público. 

 

Todos os tópicos têm sua importância, porém, destacaremos em vermelho os pontos 

mais altos e, em alguns casos, os mais baixos como ponto de contraste. 

 

3.4 Apresentação das variáveis com seus resultados 

 

Experiência religiosa 

 

Tabela 6: caracteriza a amostra em termos de autodefinição 

Considero que sou… 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Bom católico 5 25% 2 10% 

Católico praticante 10 50% 14 70% 

Católico não muito  

praticante 

2 10% 2 10% 

Católico não praticante 2 10% 2 10% 

Indiferente 1 5% 0 0% 
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Tabela 7: caracteriza a amostra em termos de frequência e participação 

Participo da minha igreja… 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Uma vez por semana 9 45% 12 60% 

Uma vez por mês 5 25% 4 20% 

Natal, Semana Santa e 

festividades comunitárias 

3 15% 3 15% 

Obras de caridade 2 10% 1 5% 

Nunca 1 5% 0 0% 

 

Tabela 8: caracteriza a amostra em termos de fé e língua 

Prefiro a missa e minhas orações em… 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Inglês 2 10% 0 0% 

Bilíngue 0 0% 0 0% 

Espanhol 18 90% 20 100% 

 

Tabela 9: caracteriza a amostra em termos de espaço religioso 

Meu espaço religioso mais familiar é… 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

A paróquia 14 70% 12 60% 
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Grupo de oração 2 10% 2 10% 

Os movimentos 1 5% 2 10% 

Grupos de apoio (AA, San 

Vicente de Paul etc.) 

1 5% 0 0% 

Escola paroquial 1 5% 0 0% 

A diocese 0 0% 2 10% 

Congressos - retiros 1 5% 2 10% 

 

Moral e religião 

 

Tabela 10: caracteriza a amostra em termos de religião e normatividade 

Referente às normas da religião… 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Inspiram-me em minhas 

decisões fundamentais 

5 25% 10 50% 

Me confundem 0 0% 0 0% 

Não as entendo 5 25% 0 0% 

Me incomodam 2 10% 0 0% 

Deveriam ser mais 

pregadas pelos sacerdotes 

3 15% 5 25% 

São muito rígidas 4 20% 3 15% 

Não sei do tema 1 5% 2 10% 
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Tabela 11: caracteriza a amostra em termos da fé e da moral em conjunto 

Sobre fé e moral, você acha que… 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

É assunto pessoal 3 15% 6 30% 

As normas deveriam ser 

obrigatórias para todos 

9 45% 4 20% 

Tem que basear-se na 

Bíblia 

6 30% 8 40% 

Esse tema é só dos 

sacerdotes 

2 10% 2 10% 

 

Religião e sociedade 

 

Tabela 12: caracteriza a amostra em termos do fenômeno migratório 

Sobre o tema da migração (reformas, marchas, licenças, vistos etc.) em geral... 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Tenho participado em 

atividades deste tipo 

5 25% 11 55% 

Gosto, mas não tenho 

tempo 

8 40% 0 0% 

Estou desinformado 4 20% 0 0% 

Me causa medo 2 10% 6 30% 

Me causa raiva 0 0% 3 15% 

O tema “migração” é parte 0 0% 0 0% 
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de minhas orações 

 

Tabela 13: caracteriza a amostra em termos de religião e política 

Tendo a oportunidade de votar, minha escolha seria por... 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Um candidato religioso 4 20% 2 10% 

Um candidato com sangue 

latino 

9 45% 4 20% 

Obama e sua promessa de 

reforma migratória 

7 35% 16 70% 

Eu não sei 0 0% 0 0% 

 

Tabela 14: caracteriza a amostra em termos de diálogo e posicionamento frente a 

outras religiões 

Sobre outras denominações religiosas (evangélicos, mórmons, Testemunhas de Jeová etc.) 

 

 San Diego 

n=20 

Phoenix 

n=20 

Tenho curiosidade 2 10% 2 10% 

Puro negócio 3 15% 4 20% 

Não me interessam porque 

sou católico 

11 55% 12 60% 

Me confundem 4 20% 2 10% 
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Tabela 15: Aspectos gerais mais marcantes das quatro categorias dos entrevistados 

Demográfica (imigrantes) Experiência religiosa 

 A maioria fala espanhol 

 A maioria é de origem mexicana 

 Muitos estão em situação irregular 

 Mais de 95%  são católicos 

 Além do espiritual, procuram apoio moral e 

social por parte da igreja  

 A maioria tem poucos recursos financeiros 

 Eles estão interessados em ser parte dos 

grupos e das comunidades  

 Eles dão seguimento à sua fé 

 Estabelecem a diferença entre ser católicos 

praticantes e de tradição 

 Identificam sua paróquia como lugar de fé e 

encontro comunitário 

 A maioria não tem ligação com as escolas 

católicas 

 O conceito de “diocese” não é muito 

familiar 

Doutrina Religião e sociedade 

 É levada em conta para as decisões da vida 

 Pouco conhecimento dos documentos 

oficiais da igreja 

 Tendência a enfatizar regras obrigatórias 

para todos  

 Vínculo entre as normas e a Bíblia 

 Interesse em sua religião 

 A questão da migração não está no diário 

das orações religiosas 

 Há consciência da socialização da religião 

através do tema da migração 

 Solidez de ser católico frente a outras 

ofertas religiosas 

 

3.5 Análise das variáveis 

O grupo mexicano, inserido na comunidade hispânica dos EUA, está cada vez mais 

ganhando força em muitos aspectos. O perfil dos migrantes é diverso e heterogêneo. Mas 

neste caso, nos interessa ver algumas diferenças por parte das regiões analisadas, ponto de 

interesse da pesquisa. No entanto, podemos estabelecer que existe também muitas 

semelhanças do grupo pesquisado, elementos que nos ajudam a confirmar a hipótese de 

que a migração mexicana com a prática da religião católica está relacionada com o 

processo das transformações sociais dos Estados Unidos nas regiões fronteiriças da 

Califórnia e do Arizona. 
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3.6 Demografia e experiência religiosa 

Ao contemplar os resultados das tabelas 2 e 4, a definição de ser mexicano é 

contundente (84%), ligado ao fato de serem religiosos com o diferencial de “católicos”. As 

tabelas 4 e 5 constatam ainda um elemento de acréscimo, superando o elemento vital da 

tradição. Sua definição está em ser “praticantes” (50% em San Diego e 70% em Phoenix), 

informação corroborada com a assistência e frequência que outorgam os membros à sua 

religião e também onde as duas regiões mostram altas porcentagens de participação (45% e 

60%). 

Estes dados podem destacar dois pontos: um deles consiste em afirmar ao lado de 

Parker
52

 de como as identidades religiosas não estão construídas a partir de uma premissa 

ideológica, mas de uma premissa simbólica-cultural, pois o critério de definição inicial está 

baseado em uma herança nacional que lhe pertence aos sujeitos de uma forma natural, e 

que no momento de procurar dar continuidade à sua experiência religiosa em sua condição 

de migrante, adquire novos dinamismos que não negam suas aquisições anteriores, mas 

que, pelo contrário, adiciona-lhe: 

 

“Eu já era católico, mas aqui aprendi 

o que é ser católico de verdade.”  

       Felipe 

 

“Eu nasci e cresci com um grande 

amor à Virgem de Guadalupe; aqui nos EUA 

tenho conhecido sua história, e agora sou parte 

de um grupo Guadalupano.”  

        Hilda 

 

“Não tinha consciência de que havia 

tantas religiões. A minha é ser católico.”  

          Juan 

 

Além disso, ao se envolver em uma prática reconhecida e aceita na sociedade de 

destino, devido à importância que a tradição católica tem dentro dos Estados Unidos, os 

                                                             

52
 Cristian PARKER, Religion, Politica y Cultura, p. 225. 
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sujeitos ganham um lugar e uma identidade como ponto de referência. O anonimato e a 

invisibilidade, própria da experiência dos migrantes, se reduz na medida em que tal 

vinculação se estabelece e se afirma. Neste sentido, a tabela 3 demonstra como a elevada 

porcentagem de mexicanos indocumentados (62%) se encontra em sua religião voz e 

reconhecimento. O preço de serem estrangeiros diminui, na medida em que a religião lhes 

apresenta um espírito de familiaridade, que faz com que eles se sintam em casa, isto é, a 

hospitalidade é a expressão de um ambiente étnico-religioso.  

Um segundo ponto envolve a evolução desta identidade: na medida em que se 

manifesta como uma prática de afirmação, seu significado pode ganhar um novo horizonte 

e proporcionar uma transformação que vai além de ser religioso no campo social. Odgers
53

 

usa a palavra “ressignificação” para explicar como uma prática antes normal, ao mudar de 

coordenadas geográficas, pode modificar seu valor e uso. Um exemplo desta visão 

encontra-se na tabela 6, onde ambas as regiões coincidem em dar um valor especial ao fato 

de rezar e celebrar sua fé na sua própria língua: o espanhol. 

Muito mais do que usar o idioma “espanhol”, a língua ganha um valor por parte dos 

imigrantes mexicanos onde rezar ganha “sabor”, onde celebrar é sinônimo de união e onde 

o entender a mensagem em seu idioma será conhecimento. Esta é uma das razões porque o 

“hispânico ou latino” luta para ser reconhecido em muitas igrejas e dioceses. Não é uma 

negação de querer aprender o inglês como tal, e sim uma mostra de ratificar a 

indissolubilidade que para muitos existe entre religião e língua. Ou seja, orar sem traduzir, 

celebrar sem explicações extras ao que já é portador de sentido. 

Os dados estatísticos do Capítulo I mostram que, de acordo com o último censo 

norte-americano há 50,5 milhões de hispânicos por lá, sendo que o grupo predominante é o 

mexicano devido sua porcentagem. Este grupo tem o poder de ir mudando lentamente a 

cultura com a arte, a gastronomia e a religião, entre outras. Nas igrejas, Califórnia e 

Arizona “falam espanhol”. Em San Diego, de 120 paróquias, 61 prestam serviços em 

espanhol, nada distante nem diferente de Phoenix, que com 110 paróquias e 10 missões, 70 

atendem o fiel latino. 

                                                             
53 Olga ODGERS, “Identidad, religión y frontera: Representación social de la relación catolicismo / 

mexicanidad en la frontera Tijuana / San Diego”, 2001. 
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Por outro lado, além da língua encontramos um espaço que envolve vários 

correlativos (por exemplo, zona, bairro, comunidade etc.) para o migrante mexicano, onde 

eles se percebem aceitos, onde eles experimentam a hospitalidade, e ainda mais, onde a 

religião lhes diz: “bem-vindos, welcome”. Esse lugar é a paróquia. Nas duas regiões 

investigadas aparece um grau de identificação e reconhecimento deste elemento (70% e 

60%) como espaço ideal para se encontrar com a sua fé e, assim, estabelecer laços 

comunitários.  

Embora a paróquia seja um espaço tradicional, não exclui sua funcionalidade, 

porque aqui tem uma conotação distinta e essencial para a prática da religião: ao saber que 

nem todas as igrejas são as mesmas e ter contato com o pluralismo religioso inexistente 

para eles até então, agora pode encontrar-se, ou pelo menos desenvolver suas práticas 

populares, como por exemplo, contemplar uma Virgem de Guadalupe, rezar novenários, 

celebrar o Dia dos Mortos etc., em um espaço que favorece se sentir mais cômodo e 

reconhecido em um país que não lhe pertence até o momento, mas que lhe pertencerá na 

medida em que se aproprie desse espaço. Assim poderão afirmar: “minha paróquia é 

Guadalupana, na minha paróquia todos nos conhecemos”. Desta forma a sociedade de 

acolhimento torna-se uma embaixada religiosa, é algo de lá (México) e um pouco daqui 

(EUA), com elementos e traços característicos do transnacionalismo religioso. 

A paróquia para os migrantes na teoria de Hirschman se aplica bem o conceito dos 

três “Rs”, explicado no capítulo anterior. No entanto, uma das entrevistas destaca o papel 

deste espaço comunitário e faz com que se valorize mais sua religião. Esta é a sua história: 

 

“E o sacerdote disse-me: vou dar-lhe 

uma cesta de comida para levar para casa. Seu 

nome irá para a associação de São Vicente de 

Paulo para ajudá-la a conseguir um emprego. 

Você não está sozinha, você nos tem a nós. 
Em seguida, de sua mesa de trabalho tirou um 

envelope que tinha esta quantia ($$$), dizendo 

que era para mim. Minha paróquia me ajudou 

quando mais precisava. Esta é a igreja que 

eu conhecia no meu país, estou no lugar 

certo.”  
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Do relato acima, a paróquia revela uma ação famíliar que o migrante identifica: a 

assistência social. No entanto, chama a atenção de maneira especial a última frase, que 

mostra como sua referência local se visualiza com suas “identidades religiosas 

transnacionais”, de como o indivíduo desenvolve uma consciência de presença a uma 

comunidade além de um território circunscrito. Em contextos migratórios, devoção e ritual 

ocorrem independentemente da territorialidade, mas em forma similar que o social, e estão 

presentes na medida de sua necessidade: assim como em meu país são realizadas 

procissões, aqui também; assim como lá existe ajuda social, aqui também. 

Este processo, que dá origem a este “vínculo”, induz ao que Ortiz
54

 chama de ritual 

de desterritorialização e reterritorialização. Eles acontecem a partir de dinâmicas 

translocais entre duas unidades territoriais: a de origem e a de destino. Consiste em 

importar uma religiosidade católica, fortemente marcada pelas particularidades locais, que 

favorece a formação “étnica e ritual” de paróquias no país de acolhimento. Como 

resultado, concede e fornece ao migrante a experiência de sentir que a sua religião não é 

estrangeira, mas que já faz parte dele. 

 

“Sempre recomendo minha igreja a 

outros. Digo-lhes que é como sentir-se no 
México.” 

  Wladimir  

 

3.7 Moral e religião 

 

Para as duas regiões, há relevância e interesse no tema com suas respectivas 

perguntas, mas chama atenção que os migrantes mexicanos de Phoenix duplicam em 50% 

sua percepção em contraste com os de San Diego, ao tentar constatar a importância da 

moralidade na religião, porém com ênfase que enfoca sua prática como fato pessoal 

(tabelas 8 e 9). 

 

                                                             
54 Velasco ORTIZ, Identidad y territorio: una reflexión en torno a las comunidades transnacionales entre 
México y los Estados Unidos, p. 105-130. 
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Gráfico 2 

 

 

Para entender esta diferença, alguns relatos nos ajudam a compreender a realidade 

de contraste comum a vários dos entrevistados. Maurício, de Phoenix, relata sua história 

assim: 

“Eu cheguei a este país com muitos 

sonhos de prosperar, mas tudo o que me 

tinham falado na verdade é muito diferente. 

Aqui tenho passado fome, já estive detido por 

dois meses na prisão, tenho sido 
discriminado... sozinho, tive que me virar. 

Meu clamor é por justiça e igualdade para 

todos.” 

 

Flora, de San Diego, disse:  

 

“Eu cheguei a San Diego e todos me 

falavam que não ficaria. Que eu devia ir para 

Los Angeles. Eu fiquei e vivo sem 

documentos, mas muito tranquila aqui. Acho 

que exageram demais.” 
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Nos seus relatos, percebemos que os migrantes são submetidos a muitas tensões e 

conflitos não previstos por eles, que lhes provocan sérias alterações em sua personalidade. 

Chegam à fronteira desorganizados e confusos, sem informação nem capacidade para 

exercer todos os seus direitos. Muitos relacionam o sonho americano com o que 

pretendiam resolver a respeito de seus problemas familiares de subsistência em seu lugar 

de origem; outros, abruptamente, expulsos da terra a qual achavam pertencer. Tudo isto é a 

deterioração de sua condição humana, da sua qualidade moral e espiritualidade.  

Na luta pela sobrevivência, os mecanismos de defesa do migrante são ativados na 

medida em que o contexto apresenta adversidades que demandam uma resposta pessoal, 

como uma expressão reativa, para evitar proclamar sua rendição. O meio pluralista e o 

isolamento que ele pode atravessar o leva a tomar decisões potencialmente construtivas 

para estabelecer diferenças entre aquilo que deve ser e aquilo que ainda não é. Seu sonho 

está ainda longe de ser realidade, porém apoiado em um esquema de respeito, tolerância e 

justiça, ele poderá enfrentar “pessoalmente” o desafio de se estabelecer. Nesse sentido, as 

normas morais da sua religião lhe serão tanto um grande instrumento de guia como de 

defesa no seu processo de conquista. O auxilio doutrinal é um fruto coletivo, produto da 

religião, e será sua ferramenta de consolo, de ânimo e de entendimento para poder 

expressar o que para ele será um direito e uma meta: ser igual aos outros.  

A função moral da religião e sua relação com a consciência moral é um aspecto 

complexo de estudo e análise. De uma perspectiva que desse resposta afirmativa à primeira 

parte da pergunta, entenderia que a religião, na medida em que peça à autoridade externa 

ao indivíduo, que o doutrinara sem possibilidade de reflexão crítica, que ditara certas 

normas ou padrões de conduta que são considerados moralmente corretos, necessariamente 

seria fonte de heteronomia moral. A consciência pessoal, ao decidir a bondade ou o mal, 

justiça ou injustiça, correção ou incorreção moral de determinado comportamento, não 

teria absolutamente nenhum papel. O correto moralmente seria o respeito, a 

incontestabilidade e a obediência ao que a regra, norma ou lei peça, sem ter lugar próprio à 

revisão crítica e racional da mesma, bem como a consequente tomada de decisão autônoma 

por parte da pessoa. 

Por outro lado, de uma perspectiva analise a segunda parte da pergunta, poderia 

entender como possível que não existira, de fato, incompatibilidade entre o que a 
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consciência moral pode discernir de forma independente e o que estivesse de acordo com o 

estabelecido pela religião. Desta maneira não haveria nenhum conflito entre religiosidade e 

moralidade, na dimensão moral da religião e seria iluminado pela própria razão, a 

consciência moral teria um processo autônomo de reflexão e decisão. Se assim fosse não 

seria a religião fonte, necessariamente, de heteronomia moral. Sem renunciar à sua 

religiosidade, a pessoa, a consciência, racional e autônoma, poderia ser autenticamente 

lugar de decisão moral. Tanto os migrantes de San Diego como os de Phoenix coincidem 

em estabelecer que a religião fornece valores à pessoa e normas morais, sendo um guia 

para o comportamento e segurança cognitiva
55

, o que facilitaria a compreensão clara entre 

o bem e o mal.  

De alguma forma, a maturidade moral iria dar mãos à maturidade religiosa, que 

entendemos como a articulação correta da dimensão religiosa da pessoa com o resto das 

dimensões existenciais, sem que, com as mesmas, se tenha conflito, tendo a convivência 

pacífica e o questionamento mútuo. 

Os temas de aborto, divórcio e controle da concepção demonstram neles o 

ensinamento da igreja institucional e o dever dos fiéis de serem coerentes com tais deveres. 

A experiência de se enfrentar a uma gama de escolhas, implica que o migrante mexicano 

ratifique os mandamentos e regulamentos da sua religião, evitando a perda de valores que 

ameaça sua estabilidade familiar. As práticas aprendidas no país de origem transmitidas 

pelos laços familiares não serão mais uniformes enquanto existir o distanciamento deles. O 

pertencimento religioso reforçará a doutrina sempre e quando se considere eficaz a 

obediência institucional. 

“Na minha família não é negociável 

faltar à missa de domingo. Esse é o nosso 

dia.” 

             Julian (Phoenix-AZ) 

 

“Quando Rose, nossa filha de 17 

anos falou que estava grávida, ficamos 

chocados e tristes; em meio de tudo, nossa 
alegria foi saber que teve valor para não 

abortar, porque ela sabia que era pecado.” 

     Adriana (San Diego-CA) 

                                                             
55 PÉREZ-DELGADO, Los instrumentos de medida del razonamiento moral: una aplicación piloto del 

cuestionario de problemas sociomorales, p. 225-231. 
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3.8 Religião e sociedade 

 

“Tem nos tocado ser pessoas que não 

somos nem daqui nem de lá. Agora seremos 

pessoas daqui e de lá, as duas coisas ao 

mesmo tempo.” 

Lupe (Phoenix-AZ) 

 

As comunidades religiosas católicas são uma das arenas mais importantes de 

participação cívica entre os imigrantes latinos. Baseado no trabalho de campo realizado, 

mais de 70% deles afirmam seu desejo de doar tempo e trabalho voluntário em sua igreja 

para realizar ações cívicas, seguido por outros itens com porcentagens bastante baixas (ver 

gráfico 3), como o envolvimento nas escolas ou grupos étnicos. 

 

Gráfico 3 

 
 

A igreja é um lugar de reunião para os imigrantes recém-chegados e os 

estabelecidos, que presta serviços tangíveis para ajudá-los a adaptar um senso de 

comunidade entre aqueles que estão longe de seu local de origem. 
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A pesquisadora Rivera
56

, da Universidade Nacional Mexicana - UNAM, ressalta 

que “as identidades, crenças e práticas religiosas tendem a ter um significado adicional no 

contexto da migração, não só como uma resposta reativa à hostilidade enfrentada pelos 

imigrantes no seu local de destino – caso de Phoenix, mas também como uma resposta 

positiva com base em suas práticas religiosas particulares”. Para os migrantes mexicanos, a 

Igreja Católica torna-se um centro de caráter religioso, de educação, socialização e 

organização comunitária. Além disso, a igreja oferece um espaço para a ação coletiva, 

através do qual são ligados não somente com suas comunidades de origem, mas também 

com a sociedade a que estão sendo incorporados. 

A igreja e suas organizações religiosas desempenham esse papel em grande parte 

porque eles têm raízes nas comunidades locais e, ao mesmo tempo, porque participam de 

uma rede local, estadual e internacional de fiéis e parceiros (associações, governantes, 

universidades etc.). Embora em muitos casos ela se apoie nas tradições nacionais dos 

participantes, tornando-se um laço simbólico com o país de origem, também se apoia nos 

conceitos e tradições universais do país novo onde se instalaram os migrantes. Assim, 

ambas servem para reafirmar tradições, práticas e crenças estabelecidas no país de origem 

dos migrantes para permitir-lhes confrontar a cultura, as instituições e as tradições da sua 

nova casa nos Estados Unidos. Será um espaço para a organização social que liberta o 

migrante de pertencer a uma “comunidade invisível”, que existe, mas sem ser reconhecida. 

Como sublinha Matovina
57

, a igreja e algumas de suas organizações, a forma 

exemplar de CCHD (Capital Campaign for Human Development - Campanha Capital para 

o Desenvolvimento Humano) como maneiras em que essas entidades mantêm um 

compromisso com a participação cívica e política dos migrantes, apoiando suas agendas na 

matéria. 

Neste sentido, a cidade de Phoenix testemunhou o apoio que muitas comunidades 

religiosas prestaram ao boicote que trabalhadores organizaram no dia 1º de maio de 2008, 

em todo o território norte-americano, a grupos de ativistas que procuraram transmitir à 

                                                             

56
 Liliana RIVERA, Religious institutions, actors and practices: the construction of transnational migrant 

organizations and public spaces between Mexico and the United States, Disponível em: 

www.wilsoncenter.org/migrantparticipation  

57 Timoty MATOVINA, Latino Catholicism, p. 190-219. 
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opinião pública que os imigrantes ilegais são essenciais para a economia e não deveriam 

estar constantemente ameaçados de deportação. Este apoio significou “que a partir de sua 

religião, as pessoas visualizaram a conexão que tinha a igreja com os trabalhadores 

migrantes”. 

 

Gráfico 4 

 

 

Na leitura de dados no gráfico 4, os membros de Phoenix são muito mais 

participativos neste tipo de evento, como marchas sociais, boicotes, jornadas de oração 

etc., porque algo que define o tipo de organização e perspectiva dos migrantes, em geral, é 

o tema jurídico. Se para qualquer tema de migração este é um ponto importante, para a 

questão da organização e participação é determinante considerar a qualidade migratória. A 

este ponto agrega-se o elemento psicossocial do medo e da raiva. O fator “contextual” das 

leis do Arizona levam muitos deles a optar pelo anonimato, pelos trabalhos mal 

remunerados e pelo trânsito contínuo de moradia, porque o medo ou a raiva lhes impede de 

confrontar o sistema e os obriga a viver em condições onde seu lugar mais seguro não é 

outro que sua comunidade religiosa. 

Os católicos de San Diego apresentam de maneira contrastante pouco entusiasmo 

pelas marchas ou movimentos relativos, tendo como explicação a falta de tempo mesmo 
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com a convicção de saber que sua participação é importante. O medo e a raiva diminuem 

no seu ambiente devido à tolerância; como resutado revelam estar menos informados dos 

temas pertinentes à migração como sinal de contradição, pois o posicionamento de 

fronteira oferece maior informação e intercâmbio.   

A distinção a partir da condição migratória permite localizar um tema histórico 

central de atualidade na organização dos migrantes, onde o fator religião tem sua 

contribuição: o tema eleitoral. Este é um tema que, nas linhas de estudo, ao falar sobre 

organização e participação política dos católicos migrantes mexicanos, pelo impacto que 

têm no peso político das minorias votantes, as quais têm constituídos “lobbies étnicos”, é 

de grande peso no sistema norte-americano. 

 

Gráfico 5 

  

 

Nas eleições de 2008, Barack Obama se tornou o primeiro presidente que chegou à 

Casa Branca com o apoio da comunidade latina (aproximadamente 67% de 100%), e não 

dos norte-americanos. No entanto, Obama não conseguiu cumprir a promessa da reforma 

do sistema de imigração, como ele disse durante a campanha eleitoral em 2008, mas 

continua a dar amostras que deseja manter sua promessa e resposta em retorno ao apoio 

que conseguiu entre os hispânicos. 
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Para manter ou retornar o apoio de 2008, Barack Obama lançou sua campanha 

intitulada “Latinos por Obama” (2011) que, com a frase “Estamos Unidos”, buscou mais 

uma vez o apoio da comunidade latina, oferecendo educação para seus filhos e, 

especialmente, desenvolvimento e qualidade de vida. Ele lembrou à comunidade latina a 

maneira como agiu com o projeto de lei Dream Act, impulsionado por sua administração a 

favor da comunidade latina. Obama mencionou que continuaria a trabalhar para corrigir o 

sistema de imigração. O tema continua aberto e não deixa de ser complexo e delicado.  

Os católicos de Phoenix estão mais identificados com a promessa e o tema do que 

com a pessoa em si. O interesse e conhecimento dos partidos políticos não é 

suficientemente profundo, mas a promessa do “algo em gestação” tem sido o elemento 

profético com sabor à terra prometida. Contraditoriamente, a administração Obama tem 

registrado as cifras recordes de deportações, e a comunidade latina não está feliz com este 

fato. 

Os católicos de San Diego desejam uma posição onde prevalece mais a simpatia e o 

ideal para escolher um governante latino que lhes seja próximo, iniciando pelo perfil 

étnico-racial. Este fato pode parecer impossível e utópico, mas como cidade vizinha a Los 

Angeles, eles testemunharam a liderança que por muitos anos tem sido Ramón Antonio 

Villaraigosa, primeiro prefeito latino-mexicano de uma das megacidades de maior 

importância no país. 

Com este pensamento final, podemos afirmar que a presença de mexicanos e latino-

americanos nos Estados Unidos da América é um instrumento que define o rumo das 

eleições, e como resultado os políticos norte-americanos dependem do voto dos mexicanos 

e latino-americanos para ganhar as eleições, criando uma interdependência. É importante 

estar atentos e monitorar as corridas eleitorais, uma vez que devemos sempre ter em mente 

a seguinte pergunta: acontecerá um declínio ou progresso na questão da migração? 

No entanto, é relevante registrar que em matéria de política e eleição, o tópico 

religioso aparece nos debates e campanhas. Mas em termos de votação, a ocultação do 

fator religião é um fato. Em um país onde os mexicanos exigem um espaço para viver em 

liberdade e dignidade, a promessa da política e o caminho religioso caminham por vias 

diferentes. 
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3.9 O trânsito religioso 

Finalizando a leitura dos dados com a tabela 12 e o gráfico 6, encontramos uma 

confirmação de como, tendo em conta o espaco geográfico-político, as duas regiões 

passam pela afirmação religiosa de catolicidade. Algumas das pessoas entrevistadas 

incluem a experiência de trânsito (visitar outras denominações), porém sem deixar ou 

mudar sua religião frente às opções do mercado religioso. Os mexicanos de San Diego 

(com 55%) e os de Phoenix (com 60%) refletem consistência com os resultados 

apresentados nas variáveis de autodefinição como parte de sua experiência religiosa. 

Os números neste caso indicam os níveis de participação ativa que gera sentimento 

de afiliação e presença, fruto de uma convicção em relação à variável de experiência 

religiosa. A confessionalidade não exclui a exploração de outras comunidades diferentes da 

católica. 

 

Gráfico 6 
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Porém, tratando-se de regiões de fronteira, avaliamos a noção de trânsito
58

 religioso 

muito além do que a simples mobilidade de pessoas entre as instituções. Em primeiro 

lugar, trânsito como circulação de pessoas por alternativas religiosas, o que pode significar 

a troca de uma por outra, como também a prática simultânea de duas. Em segundo lugar, o 

trânsito pode ser entendido como a circulação de crenças e rituais. Não só pessoas circulam 

como também os conteúdos simbólicos e práticos transitam na religião. Um terceiro e 

último nível de trânsito consiste quando se desloca o foco empírico das instituções e se 

centra na trajetória das pessoas, isto é, o que as pessoas fazem da religião com sua prática 

desistitucionalizada, fazendo arranjos ou bricolagem
59

, entre outros.   

Para muitos deles era pecado conhecer ou visitar uma outra igreja. Embora eles 

percebam que o catolicismo não é a religião majoritária dos EUA, na maioria de todos os 

depoimentos coletados em campo, tanto os que têm transitado por curiosidade, por estar 

confusos, ou pela procura de benefícios, declaram que sua adesão católica lhes oferece 

valores morais às pessoas, sobretudo na infância e algo para os jovens. Embora sua religião 

não seja a religião de todo o país, é a religião dos mexicanos. No caso daqueles que são 

pais, no caso de terem um “filho problema”, que fazem parte de gangues, que praticam 

bullying e/ou usam drogas, recorre-se aos grupos da Igreja Evangélica como último 

recurso por inculcar forte autorregulação, porém sem desejo inicial de pretender pertencer. 

Claro está que nas categorias que temos explicado o seguinte relato nos caracteriza a 

terceira noção de trânsito, onde a bricolagem se manifesta: 

 

“Eu sou católico, apostólico, romano 

e carismático. Falam que sou crente, mas não 

é assim, sou católico-carismático. Conheço a 

Bíblia, louvo a Deus e vivo com fidelidade 

minha fé; eu já estive perdido, mas com Deus 
sou feliz.” 

  Margarito (San Diego-CA) 

 

Em resumo, a diferenciação das instituições, a composição de novas práticas no 

novo contexto e a circulação de pessoas e conteúdos simbólicos, por outro, configuram um 

                                                             
58 Ronaldo de ALMEIDA, Religião na metrópole, p. 15-27. 

59
 Daniele HERVIEU-LEGER, El peregrino y el convertido: la religión en movimiento, p. 45. 



85 

 

 

 

pluralismo sincrético que diversifica o campo religioso, favorecendo a abertura e 

enriquecimento com outros modos de ser religioso. Mas também, os mesmos elementos 

citados podem ser os ingredientes para a afirmação mais radical de apego e confirmação de 

sua religião, o que tem sido o caso dos nossos sujeitos investigados.  

Terminamos exibindo o seguinte gráfico abaixo, da pesquisa nacional de Latinos e 

Religião 2013, conduzida pelo ‘Pew Research Center’, de afirmação religiosa católica, 

onde cabem os migrantes mexicanos entrevistados, mostrando a adesão e a estabilidade 

deles em contraponto a  percentagens baixas de abandono ou mudança.  

 

Gráfico7 
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CONCLUSÕES 

 

A igreja Católica estadunidense se tem convertido na maior confissão religiosa da 

nação e, de acordo com estatísticas e estudos, continuará crescendo, o que implica numa 

transformação interior ao mesmo tempo em que levanta um impacto presente para a 

sociedade americana. Com a aproximação teórica e de campo feita nesta pesquisa 

concluímos o seguinte: 

- Os mexicanos católicos têm muito a oferecer ao Catolicismo dos Estados Unidos. 

Sua presença é uma fonte de revitalização para as comunidades e os muitos programas 

existentes. Sua participação não só tem mantido sua religião, mas também fazendo uso 

dela com suas práticas, símbolos e doutrina. Com isso tem favorecido uma conexão da 

igreja com a vida social e política. O desejo dos mexicanos católicos de ter uma melhor 

formação é desafio constante para entender o que no início fora a porta de entrada a uma 

vida melhor, e que agora poderá ser a porta do crescimento e a conservação do seu legado 

com as gerações próximas no lugar de destino e de origem respaldados pela sua religião.  

- A Igreja Católica, como uma instituição universal, tem sua dinâmica própria. 

Porém, ela se afirma com a participação de seus membros cujos contextos fortalecem sua 

identidade, projeção e evolução. Os migrantes mexicanos católicos são agentes 

protagonistas deste evento: a transformação do catolicismo. A alta dose de história, junto 

aos muitos testemunhos citados, corroboram a finalidade de fazer familiar um novo rosto 

emergente do catolicismo: o povo latino, a comunidade hispânica.   

- A geografia religiosa exposta estabelece os códigos para uma percepção dos 

novos rostos com sua história que tem feito com que os líderes da Igreja Católica tenham 

realizado um exercício interior de conhecer seus membros e de agir com espírito 

intercultural de abertura à diversidade. Tem sido um esforço que parte das iniciativas da 

Conferência Nacional dos Bispos dos Estados Unidos - USCCB - indicando aos líderes de 

comunidades a importância da implantação de planos pastorais (hispanic ministries) que 

unam a fé, a cultura e a língua a favor de uma integração social.  Esta problemática vai 

muito além do processo de identificação dos sujeitos. É um processo de aproximação e de 

aprendizagem com o objetivo de se aceitar mutuamente e superar prejuízos, estereótipos 

culturais, expressões de racismo etc. Os líderes devem aprender a usar as ferramentas e 



87 

 

 

 

instrumentos pastorais nos seus lugares de trabalho (as paróquias e movimentos) como 

oportunidade de oferecer um ambiente saudável e com sentido de comunidade. Isso 

implica ter uma disposição não só do que se faz como atividade, senão também do que se é 

como identidade com a qual se constrói e se define o catolicismo latino em território norte-

americano. 

- Em Phoenix, é muito mais notório como o poder moral da religião não se aplica 

apenas para os dilemas do passado, ou seja, só nas tradições, e nem às necessidades dos 

indivíduos no presente. Há também uma dimensão transcendente que pode ajudar a todos 

os seres humanos a imaginar maneiras criativas, morais, sociais e economicamente 

saudáveis para organizar as relações econômicas e políticas da sociedade. Descartar este 

potencial imaginativo da religião é ignorar um discurso poderoso que pode gerar violência 

e medo nas pessoas. 

- O pessoal de San Diego, por ser uma população que vive em ambiente fronteiriço 

é, por definição, uma região de pessoas binacionais, dado que tem um fundamento na 

cultura mexicana. Por isso, mantêm seu biculturismo através de uma intensa e constante 

interação com outros que possuem antecedentes similares e também por viagens frequentes 

ao México.  A maioria deles parece dar por entendido sua situação, a aceitando como uma 

característica normal da vida na região: tem a sensação que a sociedade e sua religião são 

menos dinâmicas, e que não existe muita razão para acreditar que as coisas mudaram.  Sua 

estabilidade e contexto tolarente geram algo mais de passividade ao tempo que diminui o 

desafio. 

- Sem desconhecer a visão norte-americana e mexicana não descartamos os limites 

desta pesquisa que abre o panorama para investigar temas de como os católicos mexicanos 

de segunda e terceira geração assumirão o catolicismo latino, como a juventude e o tema 

família poderá se desenvolver etc. Porém, ao estabelecer como a novidade de ter 

identificado a presença da religião no fenômeno da migração como um fator que desperta e 

injeta vida no panorama social, abre uma nova linguagem e discurso que incluem temáticas 

que associadas aos valores da fé fazem mais explícita a doutrina social do catolicismo para 

os primórdios deste século. A tensão participativa dos mexicanos católicos na vida pública 

já ganhou e continuará ganhando espaço no debate de que no passado era considerado de 

minoria e que agora representa uma realidade evolutiva. 
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- Os estudos sociais sobre o fenômeno migratório nos Estados Unidos são 

numerosos, mas os estudos no campo da Ciência da Religião nestes contextos são poucos. 

Pesquisas como estas não só mostram uma realidade dinâmica, mas constatam a existência 

de toda uma plataforma com um potencial e disposição onde as Ciências da Religião, com 

sua posição e sua competência particular lhe permitem muito bem apenas ter como objeto 

de pesquisa a religião e seu diálogo com a cultura e a sociedade, como também participar 

de processos integradores como moderadora e transmissora de conhecimentos. 
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ANEXOS 

 

Religion and Migration 

 

Annex I - Survey in English 

 

Please carefully read the questions and respond them according to your life, not your 

opinion unless you are asked for.  

• Use a blue or black ink pen that does not soak through the paper. 

• Make solid marks that fit in the response boxes (make no stray marks on the survey). 

 

Name:___________________________________________________________________ 

Age: (18-30)    (31-45)    (45 and more) 

 

1. Place of residence. 

a) Phoenix  

b) San Diego 

c) San Diego - Tijuana 

d) Temporary in Phoenix 

e) Temporary in San Diego 

 

2. If you are Hispanic or Latino, which of the following are you? (Please mark only 

one box)  

a) Mexican 

b) Mexican-American 

c) Chicano  
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d) I am not Hispanic or Latino, my parents are 

e) I don’t know  

 

3. What is the highest level of education you have completed? (Please mark only one 

box)  

a) 8th grade or less  

b) 9th-12th grade (no high school diploma)  

c) High school graduate  

d) Some college  

e) Trade/Technical/Vocational training  

f) College graduate  

g) Postgraduate work/Degree  

 

4. What is your current marital status? 

a) Single 

b) Married  

c) Living as married  

d) Separated   

e) Divorced   

f) Widowed   

 

5. Are you a citizen of the United States of America?  

(Yes)   (No)  (Permanent resident) 

 Other status?   Which one? ____________ 
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6. By your best estimate, what was your total household income last year, before 

taxes? 

$10,000 or less  

$10,001 - $20,000  

$20,001 - $35,000  

$35,001 - $50,000  

$50,001 - $100,000  

$100,001 - $150,000  

 

7. What is the full name of your current place of worship? (Please write your answer 

in the space below. If you attend more than one place of worship, please refer to the 

one you attend most often)  

 

8. Where is this place of worship located? (Please write in whatever information you 

know. If exact address is not known, please give a description of the location, such as 

the building name or the nearest street or intersection) 

Street:  

City:                                   State:                                     ZIP Code: 

 

9. How long have you attended your current place of worship?  

a) 1 year or less  

b) 2-4 years  

c) 5-9 years  

d) 10-19 years  

e) 20 or more years  
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10. On average, how many people attend services at your current place of worship? 

Just your best estimate will do.  

a) Less than 100  

b) 100-299  

c) 300-799 

d) 800-999  

e) 1,000-1,999  

f) 2,000 or more  

 

11. About what percent of the people who attend your current place of worship are of 

the following races or ethnicities? (Please estimate a percentage for each) 

a) White (non-Hispanic) ................. %  

b) Hispanic ...................................... %  

c) Black or African-American ........ %  

d) Asian ........................................... %  

e) Some other race or ethnicity ....... % 

 

12. Importance of religious faith shaping daily life. 

a) Extremely important 

b) Very important 

c) Somewhat important 

d) Not very important 

e) Not important at all 

 

13. Importance of faith shaping major decisions. 

a) Extremely important 
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b) Very important 

c) Somewhat important 

d) Not very important 

e) Not important at all 

 

14. How close you feel to God. 

a) Extremely close 

b) Very close 

c) Somewhat close 

d) Somewhat distant 

e) Very distant 

f) Does not believe any more in God. 

 

15. Religious experiences. 

a) Made a commitment to live for God 

b) Experienced very moving and powerful worship Experience a definitive answer to your 

prayer  

 

16. Interested in learning more about your religion. 

a) Very interested 

b) Somewhat interested 

c) Not very interested 

d) Not at all interested 

e) Don’t know 
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17. How much have you directly helped homeless people, friends or family in need? 

a) A lot 

b) Some 

c) A little 

d) None 

 

18. How much of your service was organized by a religious group? 

a) All or most 

b) About half 

c) Some or a little 

d) None 

 

19. How much did your service expose you to people of a different race or religion? 

a) A lot 

b) Some or a little 

c) None 

_________________________________________________________________________ 

Religión y Migración 

 

Anexo II - Cuestionario en Español 

 

Lea atentamente las preguntas y responda de acuerdo con su situación real pues no se trata 

de una encuesta de opinión,  a no ser que se le solicite.  

 Utilice un bolígrafo de tinta azul o negra y escoja la opción que más se identifica con 

usted marcando con un X. 

 Solo responda una opción por pregunta. 
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1. Considero que soy… 

Buen católico  

Católico practicante  

Católico no muy  

practicante 

 

Católico no 

practicante 

 

Indiferente  

 

2. Participo en mi Iglesia… 

Una vez por semana  

Una vez por mes   

Navidad, Semana 

Santa y festividades 

comunitárias 

 

Obras de caridad   

Nunca   

 

3. Prefiero la misa y mis oraciones en… 

Inglés  

Bilingüe   

Español  

4. Mi espacio religioso más familiar es… 

La parroquia  

Grupo de oración  
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Los movimientos  

Grupos de apoyo 

(AA, San Vicente de 

Paul etc.) 

 

Escuela parroquial  

La diócesis  

Congresos – retiros  

 

5. Referente a las normas de la religión… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sobre fe y moral, usted piensa que… 

Que es asunto 

personal 

 

Que las normas 

deberian ser 

 

Me inspiran en mis 

decisiones 

fundamentales 

 

Me confunden  

No las entiendo  

Me incomodan  

Deberían ser más 

predicadas por los 

sacerdotes 

 

Son muy rígidas  

No sé del tema  
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obrigatórias para 

todos 

Tienen que estar en la 

Biblia 

 

Ese tema es solo para 

los sacerdotes 

 

 

7. Sobre el tema de migración (reformas, marchas, licencias, visas etc.) em general... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Teniendo la  oportunidad de votar, votaría por... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He participado en 

actividades de ese tipo 

 

Me gustan pero no 

tengo tiempo 

 

Estoy desinformado  

Me da miedo  

Me enoja  

El tema “migración” 

es parte de minhas 

orações 

 

Un candidato 

religioso 

 

Un candidato con 

sangre latina 

 

Obama y sua promesa 

de reforma migratória 

 

No se  
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9. Sobre otras denominaciones religiosas (evangélicos, mórmons, Testemunhas de 

Jeová etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo curiosidad  

So puro negocio  

No me interessam 

porque soy católico 

 

Me confunden  
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