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 “Uma visita à Igreja Bola de Neve” 

 

 

Relatório do Culto Religioso 

 

Membros do Grande Bethel: Bianca Viana 

Acompanhadadas irmãs do Bethel #19 de Porto Seguro. 

 

 

 

                Que religião é essa? 

 

 

 

Bola de Neve Church é uma igreja neopentecostal brasileira. Foi fundada em 

São Paulo em 1999 por Rinaldo Luis de Seixas Pereira, o Apóstolo Rina, pastor, 

surfista e formado em marketing. Diferentemente da maioria das igrejas,tem um 

apelo voltado ao público jovem e de maneira informal, que ressalta 

características como ausência de dogmas, tradições e costumes religiosos, e a 

chamada "liberdade" de se poder seguir a Jesus sem precisar se converter a um 

estilo de vida muito distinto ao qual já se está acostumado e seguir um grande 

número de regras religiosas. A igreja também busca manter sua imagem 

associada à prática de esportes radicais, tais como surf e skate, sendo que 

muitos de seus templos possuem uma decoração baseada nestes esportes.  

     Quais são as principais obras? 

Os membros dessa igreja evangélica estudam essencialmente a Bíblia Sagrada. 

                 Existe grupo de jovens? 

Como a igreja é bem voltada ao público juvenil, facilmente encontramos jovens 

nos cultos. Além disso, eles costumam se organizar em grupos em diversos 



 

grandebethelba@gmail.com 

 

espaços como universidade. Esses grupos são denominados “Células” para 

estudarem a Bíblia e outros assuntos de cunho religioso. 

Uma experiência na Bola de Neve 

Bianca Viana, Terceira Mensageira do Grande Bethel da Bahia 

Tive o privilégio de participar no dia 24 de setembro do culto da Igreja Bola de 

Neve em Porto Seguro, a qual me passou uma sensação de boas energias. 

O culto foi ministrado pela Pastora Valéria a qual conduz perfeitamente, nos 

mostra a passagem da bíblia e sua 

interpretação da mesma, também teve o 

momento de louvor o qual e chamou 

muito atenção pelas músicas que são 

tocadas as quais se encontram em estilo 

musical reggae, é algo bem descontraído 

que traz consigo mensagens belíssimas. 

Algo que me chamou bastante atenção foi 

a quantidade de jovens que fazem parte da Igreja e a forma que nos acolheram, 

são bastantes receptivos o que nos fazem ficar bem à vontade. Foi uma 

experiência única que pude presenciar, algo diferente e bem agradável. A pastora 

enfatizou na palavra do dia a importância da obediência aos nossos pais e que 

não devemos nos apressar com a relação as nossas decisões a serem tomadas em 

nossas vidas. Fiquei muito feliz em poder conhecer essa nova doutrina. 

        Onde posso encontrar? 

Está presente em todas as regiões do Brasil e também em 

Colômbia, Portugal, Uruguai, Argentina e Canadá. Confira 

onde encontrar igrejas e células próximas a você: 

http://boladeneve.com/localizar-igrejas-e-celulas 

http://boladeneve.com/localizar-igrejas-e-celula 

         Curiosidades 

 A explicação dada para o nome “Bola de Neve” é que o grupo é “uma 

bola de neve que, começando pequena, virava uma avalanche. Essa Bola 

de Neve seguiu rolando e cumprindo seu papel” (retirado do site 

oficial da Igreja) 

http://boladeneve.com/localizar-igrejas-e-celulas
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 Através do site da Bola de Neve Church é possível acompanhar um culto 

ao vivo: 

http://boladeneve.com/culto-ao-vivo 

                   Links úteis 

 

 Site da Bola de NeveChurch 

http://boladeneve.com/ 

 Wikipedia 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bola_de_Neve_Church 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A tolerância é a melhor das religiões” 

(Victor Hugo) 

http://boladeneve.com/culto-ao-vivo
http://boladeneve.com/
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