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IlltrodU(;ao 

Neste artigo pretendo descrever 0 processo de 
timo teryo do seculo XX, de urn movimento crislao 
costal- a Igreja Evangclica Filadelfia -
Portugal. 2 Este movimento, inserido em tendencias mais abrangentes de 
renovayao crista a nive! mundial, teve um impacto fulcral na vida con
temporanea dos ciganos da Peninsula Iberica, ao mostrar tlLxas de ade
sao espedaculares, uma implantayao social impactante entre as suas 
comunidades e uma proposta identitaria altemativa aos movimentos de 

vindicayao identitaria tradicionais promovidos pelas associa90es Jai
cas (vcr Gay y Blasco 2002; Llera Blancs 2008). Por outm lado, ta111
bern incorporou e reproduziu dinamicas particulares oriundas do contex
to em causa; refiro-me aqui amobilidade cigana contemporfmea que, 
ultrapassando os canones tradicionais de "nomadismo cigano", repercu
te em pniticas e configurayoes alternativas a ideia hegem6nica de "vida 
cigana". 

A Igreja Evangelica de Filadelfia (IF) e, em tra90s gerais. uma igre
.ia crista pentecostal carismatica, hist6rica e ideologicamente 
da" Assembleias de Deus. Defendendo uma ideologia compOltamental 
conservadora, incorpora uma teologia da salva9aO associada ao milcna

assim como um discurso universalista assente nao em divisoes 
etnicas mas sim entre 0 converso e 0 nao converso, 0 salvo e 0 nao sal
vo, a "igreja" e 0 "mlmdo". Por outro lado, desenvolve uma doutrina ca-

J Instituto de Ciencias Sociais (Universidade de Lisboa), Leiden University. 

2 Esta propOSla reeolhe e eita algum do material proposto 
toramcnto, defendida em 2007, sobre musica e identidade entre os 

T 1_~...... D 1..... ..,,4<:" ')()n~) 
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assente na ideia de que a fe individual emediada pelo contac
to directo com 0 divino isto e, 0 Espirito Santo atraves dos dons (ca

obtidos atraves da cren<;:a, ora<;:ao e louvor. 

Historicamente, a IF e 0 result ado directo de lffila obra de missiona
entrc ciganos originada na na decada de 1 pela mao de 

Clement Ie Cossec, entao pastor da Asscmbleia de Deus local. Le C08
sec iniciou aquilo a que chamou de "acordar (reveil) espiritual" 
Cossec 1 dos ciganos, uma obra que 0 levou aos quatro cantos do 
mundo e que 0 levOli a Espanha na decada de 1960. Ai, 0 movimento 

vida e se autonomizou atraves da da denomina<;:ao "Fila
deltia". Uma decada mais tarde, chegava a Portugal. 

Uma particularidade dos movimentos evangclicos contemporiineos 
e a enfase atribufda ii VeItcntc e comunicacional ou nao 
fosse 0 eristianismo uma "religiao do Iivro" (Engelke 2 007, p. -, e 
a IF nao 6 excencao. Debates recentes reflectcm sobre 0 facto de que os 

nunca terem mostrado um interesse particular pel a his
muito menos pelo textual em particular Stewart 

Gay y Blasco 2004). Os evangelieos, pdo 
desde cedo foram constmindo narrativas propria..'> que incor

poram um evidente senlido hist6rico. Essas nanativas 
varios fonnatos, dcsde as biografias e autobiografias publicaclas em li
Vro aos testemunhos orais partilhados no contexto dos cultos 
ou ainda as letras veiculadas nos dinticos e coros da igreja. Enquanto 
"teste111unhos" de acontecimentos e processos publicos e histo
ricizantes, estas nanativas tambem ofere cern leituras emie dos meS1110S, 
que serviriio de mnemonicas de conversao colectivas, Oll seja, de ele
mentos de compreensao e para os crentes e frequentadores do 
movimento IF. 

Nas linhas que se seguem, procurarei utilizar essas nanauvas, que 
nos ilustrarao a forma eomo 0 conceito de chamamento serve de guia 

urn entendimento colectivo e congregacional da historia e religiosi
cigana. Elaborarei esse percurso respeitando uma cronologia nos 

acontecimentos citados, de forma a poder ler estas nanativas tambem 
como contributos para a compreensa.o do fenomeno IF e sua hi8toria. 
Este exercicio pcnnitir-me-a, espero, apontar algumas particularidades 
que por sua vez nos ajudarao a compreender melhor 0 desenvolvimellto 
cia denomina.;ao Filadelfia no contexto iberico. Neste senti do, tambem 

demonstrar como 0 sucesso da implantayao de um movimen
to religioso como a Filadelfia entre os eiganos portugueses e es

esta directamente relacionado com dinamicas de mobilidade ci
gana, tanto no contexto urbano como trans-fronteiriyo. 

Missao, mobilidade e [ronteira 

o chamamento 

o titulo desta sec<;:ao remete para 0 titulo de um 
de autor de Adolfo Gimenez presidente da 
Filadelfia Gitana) de Espanha nos an08 oitenta Rami
rez 1981), chamado Llamamiento de Dios al Pueblo Gitano. Recon'o a 
este titulo pOl' c1uas razoes: primeiro, porque Hustra 0 tipo de discurso 
utilizaclo pelos ciganos evangelic os para descrever 0 1110vimento colec
tivo de adesao religiosa; segundo, parque, tendo em conta 0 cankter au

'v.~.'~"V~ e testemunhal da obra, e representativo de uma diniimica 
inusual entre os ciganos, que e a de escrcver a sua pr6pria hi8t6ria. Ao 
c011tnlrio do que sucede nos estudos sobre ciganos, on de a maia
ria das fontes doeumentais e escritas sobre ciganos era produzida por 
pcssoas alheias aos mesmos, esta dinamica de difi.lsao, embora nao ne
cessariamente concertada, foi-se desenvolvendo nraticamente desde os 

l11omentos do 11l0vimento evangelico. 
o conceito de "chamamento" ser-nos-a 

remere para duas realidades complementares: em primeiro intro
duz a no<;:ao detemlinista, caracterfstica da escatologia carismatica pen

on de todos crentes e nao crentes perconerao um eaminho 
ate ao cumprimento da revelayao (ApocaJipse). Caminho esse que sera a 
da salva<;:ao ou da perdiyao, mas que em qualquer dos ca~;os e urn cami
nho que reveia movimento, transforma<;:ao, mobilidade. Em segundo 
lugar, porque nos ellcaminha para uma ideia de interlocu<;:ao (entre 0 

crente e 0 divino, ou entre os pr6prios crentes). Portanto, este "chama
mento", enquanto metodo inlcrpretativo de um passado pro
poe uma media<;:ao biblica dos acontecimento8 hist6ricos no sentido de 
criar coerellcias e plausibilidades no seio de UI11 colectivo. Eneste senti-
do que a doutrina carismatica da IF produz essa media<;:ao 
atraves cia teologia da neste caso concreto ideia de prova

e recompensa atraves da de Cristo. 
Em suma, estas noyocs de mobilidade e interiocuyao a mCl! ver, 

fundamcntais para perceber a his16ria e importiincia contemporiinea do 
movimenl0 Filadelfia, que foi sendo construfda atraves de actos de missilo 
e proselitismo (interiocu<;:ao) operados, como veremos, em contexto de 
mobilidade transfronteiri<;:a: entre Fran<;:a c Espanha, e entre Espanha e Por-

Hoje, os crentes da Filadeliia pattilham uma mcmoria comum e CO!l

creta de passado religioso e de espiritual", em parte moti
vaLIa pela profusao, atraves de varios mecanismos nanativos e comuni
cacionais, de uma historia particular (0 "chamanlento ao povo cigano"). 

An 1onlZo do meu trabalho de campo entre os ciganos 
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tras cOISaS, da recolha de materiais escritos pelos seus 
bre os acontecimentos da situa~ao actual da orgamzayao. 
Llamamiento de Adolfo Gimenez faz parte desta 
to com duas outras constitui, do meu ponto de a consolida
C;ao de uma linha discursiva identificada como caracteristica das 
laridades da IF. Refiro-me aqui a Mi Aventura entre los Gitanos, do ja 
citado Clement Ie Cossec (2003 [1991]) e as autobiograficas Memorias 
del Hermano Emiliano (Jimenez Escudero 2005). Este conjunto de 
obras difunde, no seu conjunto, narrativas de caracter mais au menos au
tobiognifico e dirigidas a urn publico-alvo, que tanto pode ser 0 crente 
cigano, desejoso de aprofundar 0 seu conhecimento ou 0 curio
so, crente ou nao crente. 

A historia em movimento 

Clement Ie Cossec como ji reten, uma personagem cl1ave, 0 

grande protagonista no nascimento e desenvolvimento do movimento 
evangelico entre os a nfvel mundial. Nascido em 1921 numa tami
lia de marinheiros de Le Havre, de ie cat6lica, ainda nos seus vinte e pou
cos anos, decidiu abandonar os estudos de engenharia para abrac;ar a car
reira de pastor na Assembleia de Deus local. Falecido em 200 I, foi 
responsavel, ainda nos anos 50 do seculo XX, por aquilo a que ele pr6prio 
denominou como urn "acordar" (revei!) cigano para Deus (1985). Essa 
noc;ao de acordar, tambem presente no "chamamento" que e repre
sentaliva dessa autobiografica reflex iva que menciomimos: 0 "tes
temunho" como mecanismo de partilha de "narrativas Clistas de adesao e 
conversao" atraves tanto da sua inserc;ao nas dinamicas rituais como nas 

doutTinais enos espa;,:os de interacyao e 

o testemunho de Le a sua "aventura entre os cIganos", 1111

cia-se, de acordo com 0 seu relato, com 0 primeiro encontro com ciga
nos, em 1946 em Lille, no norte de Franc;a (2003 11991], pp. 8-9). Ali, a 
pedido de urn jovem cigano, fora a urn acampamento para oral' pela sua 
mae, que se encontrava grave mente doente: 

La pobre madre, en/erma de corazon y en plena crisis, reposaba 
sobre una clase de esteru, un colchon muy desgastado, puesto en 
el suelo. las Buenas Nuevas de salvaci6n en Cristo 
Jesus a toda fa familia reunida, lei en el 
pro mesas divinas relativas a la curacion. Sobre las caras se re-

real, sincera y casi in/antil. Me arrodilIe en tierra 
Ore y Ie impuse las manos de 

"",1,>/-'",/7 del Senor Jesucristo: "Y estas se-
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flales a los que creen: ... sobre los en/ermos pondran 
sus mallos y sanaran" (Marcos 16: lnmediatamente deSplU?S, 
se levant(), liberada de sus La lIoticia de la cura
cion se extendio a partir de este momenta a otras /amilia.> 

Cossec 2003 r19911, p. 8) 

em I,))U, 0 pastor Le Cossec recolhe 0 testemu
eplSOlIlU semelhante em na Normandia, onde, grac;as 

a uma cura milagrosa efectuada pelo pastor local, lima finnilia de ciga
nos do gmpo manouche passou a frequentar a igreja evangelica local 
(pp. 10-13). Mas sera dois anos mais tarde, em Brest, quando Le Cossec 
decide que era 0 seu dever ocupar-se da vida crista de aquelas «ovejas 
sin paston> (p. 18) e os bapliza, ens ina a ler e di fOml3(;aO bfblica, ini
ciando assim uma igreja evangclica Recordando os primeiros 
momentos do Movimento Evangelico Cigano, 0 pastor escreve: 

defe era Iremenda. 
sanados pOI' el Seiior. Los 
enteras. Los bautismos se hicieron 
sionero imprevisible surgi6 y me a mi pesar. en una 
aventura zlnica en el mundo. Dios me habia marcado para una 
vocacion que no podia prever.» Cp. 

Nesta passagem, Le Cossec testemunha como, "contra a sua vonta
de", se iniciou ali uma vocaC;30 pessoal planeacla por Deus. Este "cha
mamento" para a missionayao entre os ciganos fbra interprelac\o pelo 

como uma vontade alheia que aceita como deslino. 
Neste contexto, "Deus tem urn plano para salvar todos aqueles que 0 

aceitam na sua fe". Esta interpretac;ao da e con sequencia humana 
como produto da von1ade divina e urn dos elementos recorrentes que 
vamos encontrando nas linhas que vamos transcrevendo. 

Nas paginas seguintes do seu relato autobiogriifico, 0 autor descre
ve como a sua obra 0 levou a em 42 paises diferen1es (2003 
[1991]). Seguiremos, no entanto, a pista que nos leva ao contexto que 
nos interessa, a Peninsula lberica. Le Cos sec vai ilustranclo como, na 
Frallc;a, 0 processo de evangelizac;ao dos ciganos coincide com 0 proces
so de clescoberta da "ciganidade", para alem do clicM; urn dos exemplos 
dessa descobelta foi a distinc;ao de diferentes gmpos Ctnicos dentro da
quilo que ele se acostumara a chamar de "cigano" . manouche, kalde

lovara, etc. Um desses gmpos era 0 dos gitanes, no sui da 
de origem e, em muitos casos, residencia espanhola: em 

e outras cidades do mediteniineo fran
ammrim a la Ie en Cristo Jesus los 
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del grupo "Espanol"» (2003 ... [1991], p. Em 1961, parte, 
em conjunto com seis "im1aos" ciganos e 0 seu filho, para evangelizar 
pcla prirneira vez em territorio espanhol, mais coneretamente Barcelona 
(pp. 119-124). No en tanto, ainda em territorio 

panhois comeyavam a conhecer e aderir ao 
se encontrava Emiliano Jimenez Escudero (p. 122), 0 que viria a ser um 
dos principais protagonistas do "movimento Filadelfia" na Peninsula 

e que e frequentemente refcrido entre os crentes da IF 
sa como sendo °primeiro cigano a evangelizar em territorio portugues. 

Nas suas memorias, Emiliano Jimenez conta como, fugindo a pro
blemas com a justiya espanho\a, fora para Franya (na regiao de 
para trabalhar nas vindimas (Jimenez Escudero 2005, pp. 19-31). La, um 

do grupo manouche (Felix Ritz, em 1960, segundo Le Cossec 
2003 [1991], p. 121) ofereceu-lhe uma Biblia. Esta oferta desencadeou, 

o autor, um processo concomitante de reflexividade pessoal e 
experieneia do divino: a meio de uma noite de ele adoeceu, ao 
ponto de se sentir a beira cia morte (pp. 20-21). Nesse momenta, "Ja
IOU,,3 com desafianclo-o a se manifestar nesse momento: «Dios, si 
es verdad que Tzi estas en la religi6n del Nuevo Testamento que el 
tano me dio, manifiestate ami» (2005, p. 21), Deus manifestoll-se. cu
rando-o: 

Yo era un hombre endemoniado, !lena de inmundicia y maldad, y 
senti como, desde las plantas de los pies el Santo me iba 
subiendo pronunciadamente hasta fa cabeza. La presencia que 

algo muy especial de Dias; me quito todos los demanias 
la muerte que sentia. Dios cuando hace una cosa la hace com

(2005, p. 

Este relato de conversao, que medeia cloenya, cura e salvar,;ao, e pa
radigmatico cle algumas das experiencias valorizadas como "testemu
nhos", que reforyam a dinamica colectiva de crem;a. Neste 
apercebemo-nos de como se interligam experiencias e narrativas indivi
duais de conversao e constituir,;ao de expericncia religiosa e visao do 
munclo com as mem6rias concretas de urn acontecimento sociohistorico 
eolectivo como e 0 nascimento e desenvolvimento da denominayao Fi
ladelfia. 

Apesar da conversao imecliata, Emiliano ainda sentia 0 acosso dos 
demonios, ate ao momento em que dccidiu desafiar 0 proprio Diabo. a 

3 Coioco a palavra "[alar" entre aspas porque, tal como sao rclatados as expe
riencias pentecostais de manifesta9ao e contacto com 0 Espirito Santo, nao 
imolicam necessariamente um intercfunbio verbal. 
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quem resistiu e combateu com orayoes, obtendo assim 0 dom de expul
sar os demonios (Jimenez Escudero 2005, pp. 23-24). 0 seu rrabalho de 
proselitismo iniciou-se logo ali entre os gitanes franco-catalaes4 na regiao 
de Bordeus, on de pemlaneceu aproximadamente tres anos e meio antes 
de regressar a Espanha, desta vez com uma missao, a de 0 

angelho em Espanha. Junto com um grupo de ciganos espanh6is en
tretanto convertidos (entre os quais se encontrava 0 seu sobrinho Mano

com quem mais tarde in\. evangelizar para Portugal) e ciganos evan
franceses (Felix, "Cha", e com 0 apoio de Le Cossee, 

partem para a missao. Nos anos Emiliano funda a "Obra" 
atraves do proselitismo em cidacles clo Pais Basco, Castela-a-Mancha, 
Aragao e Cataluuha, oude predicavam de porta em porta e realizavarn 
cultos nas casas clas pessoas e descampados. Destes tempos sao narrados 
inllmeros epis6dios de curas, salvayoes, lutas com os demonios, 
etc. (Gimenez Ramirez 1981, pp. 24-31; Jimenez Escudero 2005, 
pp. 51-(0). 0 mesmo sucede noutras regioes de como por 
exemplo 11a Andaluzia historia cuja mem6ria e brilhantemente recons
tituida numa "hisl6ria polif6nica" elaborada pel a antrop610ga Manuela 
Canton Delgado (Canton Delgado et a!. 2004, pp. 147-176).0 
Adalio Gimenez contribui com 0 seu pr6prio testemunho pessoal: 
urn cato1ico muito devoto, comeyou a deparar-se nesses anos com rela
tos dispersos sobre evangelizayoes, curas e conversoes de ciganos 
"a Cristo", entre os quais alguns familiares sens. Anos mais tarde, foi 
parar aprisao por fraucle; ai, orou a Deus para que 0 tirasse clali, 0 que 
veio a acontecer; ele comeyou a assistir a cultos, mas apenas quando a 
sua. mae, gravemente doente, foi milagrosamente curada e que ele de.cidiu 
"abandonar tudo" e ser predicador evangelico (1981, pp. 33-39). Esta eta
pa culmina de certa forma com a prirneira Convenr,;ao Nacional na cidade 
cle Balaguer (Lleida, Catalunha) no ana de 1969, coincidindo com a cria

da 19lesia Evangelica de cujo primeiro presidente foi pre
cisamente um dos ciganos franceses que iniciaram a evangelizayao em 
Espanha junto com Emiliano. 

A evangeliz3y8.0 em territ6rio portugues coincide com a pos
terior a essa convenr,;ao. Os primeiros passos tinham sido dados por urn 
"irmao" pOliugues da Assembleia de Deus chamado Baltasar Lopes, que 
convidara 0 pastor Le Cossec e alguns colegas franceses a visitar este 

para 0 ajudar nas suas campanhas proselitistas entre os ciganos 
Cossec 2003 p. 124; e Santos 2004). Depois de mis
soes hem sucedidas em Lisboa e Porto, a comitiva optou por repensar a 

pedindo aos pastores e obreiros espanh6is que assumissem a 

4 Gitanes IS 0 nome atribufdo aos "ca16s" do Sui da 
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tare fa. Neste sentido, decidiu-se que fosse, uma vez mais, Emiliano 
Jimenez, que «despues de sembrar la Palabra de Dios en Espana, Dios 
me llama para ir a Portugal. Alli me esperaba un camino duro, pero )'0 

estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios» (Jimenez Escudero 2005, 
pp. 97-98). Com 0 apoio de outras miss5es ciganas (espanhola, francesa, 
suiya), a pouco e pouco congregou grupos de crentes. 0 primeiro desses 
grupos formou-se na vila de Tortosendo, na Covilha, onde Emiliano foi 
parar depois de entrar no pais pelo Minho e de ter passado pelo Porto 
(ver tambem Rodrigues e Santos 2004). Ai, promoveu as primeiras con
vers5es, igualmente revestidas de epis6dios de miraculosidade. Foi 0 ca
so do ja referido Quim do Tortosendo, que teve uma visao na qual Deus 
o confrontou com a sua pr6pria vida e a cura de epilepsia na sua mulher 
(Jimenez Escudero 2005, pp. 100-101). 

Emiliano tambem narra experiencias de evangelizayao na Margem 
SuI de Lisboa e na Figueira da Foz (op. cit.). Relatos de pastores e cren
tes portugueses, no entanto, referem que a entrada de Emiliano no terri
t6rio portugues fora pela regiao do Algarve, em conjul1to com 0 sell so
brinho Manolo, a quem confiou a tarefa de evangelizar a regiao sui de 
Portugal antes de comeyar a subir para Lisboa. 

Seja como for, Emiliano instalou-se eventualmente na capital, on de 
ajudou a criar os primeiros locais de culto: primeiro, numa barraca no 
bairro da Falagueira (Amadora), onde se sucedem os epis6dios de curas 
milagrosas (uma ancia e libertada dos dem6nios, um paralitico e curado, 
etc.), em Moscavide, na Brandoa (a primeira igreja propriamente dita), 
Faro, Moura, Figueira da Foz, etc. (pp. 101-142). Como diz 0 pr6prio 
Emiliano, «con muchos peligros, problemas y dificultades, estuve un os 
20 anos en Portugalluchando la buena batalla en el Nombre del Senor. 
(. . .) EI Sei'tor Jeszis cumplia toda obra en la tierra, )' estando en la cruz 
dijo: "Padre Consumado es". Asi pues, el Senor me ayuda a terminar la 
obra que Dios me habia encomendado en Portugal (. . .)>> (2005, 
pp.141-142). 

Terminada a obra, Emiliano volta it sua terra natal, e a denomina
yao "Filadelfia" comeya a se oficializar em Portugal. 

No entanto, as diniimicas transfronteiriyas entre Portugal e Espanha 
continuam ate aos dias de hoje. Ao longo da minha investigayao de ter
reno, atravessei a fronteira: depois de frequentar igrejas em Lisboa, pas
sei a visitar e conhecer as igrejas Filadelfia de Madrid. Neste percurso, 
apercebi-me dos processos particulares que se desenvolviam a partir das 
dinamicas de mobilidade cigana contemporanea. 5 

5 Utilizo esta expressao para contrapor ao termo chissico de "nomadismo": in
seridos nos projectos nacionais de realojamento - por sua vez desenvolvidos 

Missao, mobilidade e fronteira 

Por um lado, ao longo do meu trabalho de campo em Portugal, re
colhi multiplos relatos de crentes portugueses que conheceram 0 "culto" 
em viagens a Espanha. A montante, esta constatayao era contextualizada 
pelo facto de muitos ciganos portugueses manterem layos familiares 
com ciganos espanh6is - tanto atraves de layos hist6ricos como de pro
cessos de migrayao mais recentes (ver mais adiante). Ainda, e a jusante, 
esta interacyao repercutia num interdimbio de objectos e informayao 
tanto ao nivel musical (atraves da circulayao de discografia espanhola 
em Portugal) como audiovisual (atraves do consumo de DVDs e da cap
tayao do canal televisivo RTV Amistad) - que fomentava 0 conheci
mento mutuo. Por outro lado, a nivel institucional apesar da autonomia 
juridica da IF portuguesa em relayao it espanhola, 6 ambas as entidades 
mantem uma relayao de coopcrayao: desde visitas dc pastores e oradorcs 
a igrejas a cada lado da fronteira it organizayao de semimirios biblicos 
instruidos em Portugal por pastores espanh6is. 

Missao e mobilidade: os caminhos de urn chamamento 

Nesta descriyao, foi possivel ver como 0 nascimento e a expansao 
do movimento IF foram motivados desde 0 primeiro momenta pela sua 
"determinayao" de acordo comas redes sociais ciganas, marcadas pela 
mobilidade, as 16gicas de grupo e as ideologias familiares. Como referi, 
os primeiros ecos do evangelismo entre os ciganos espanh6is resultaram 
do contacto entre estes e os ciganos franceses conversos, por ocasiao das 
migray5es sazonais e relay5es transfronteiriyas que se verificavam ao 
longo do seculo XX: muitos ciganos das comunidades aut6nomas do 
nordeste da Espanha (Catalunha, Pais Basco, Navarra, Aragao ou mes
mo Castela-Leao) tinham por habito procurar trabalho mais ou menos 
temporario nas regi5es sui de Franya (nomeadamente, nas regi5es de 
Languedoc-Rossillon e Aquitania, que fazem fronteira nos Pirineus); 

ap6s a longue duree de transfonnayao social rural e concomitante crescimento 
urbano e suburbano - e desenvolvendo estrategias socioecon6micas particula
res (venda ambulante, informal, em feiras, etc.), os ciganos de Portugal e Es
panha produziram novos conceitos e praticas de mobilidade urbana, em tudo 
distintos aos "trilhos" tradicionais. 

6 Nem sempre foi assim: os primeiros anos de existencia da IF foram, digamos, 
de "dependencia"; durante quase uma decada, 0 movimento foi enquadrado 
pelo acolhimento da Assembleia de Deus portuguesa e com 0 apoio tecnico e 
material da AEP, passando posteriormente a ser dirigido por pastores da IF 
espanhola. Essa dependencia foi encarada como urn passo de transiqao para a 
posterior constituiyao de uma base de apoio sustentavel. 
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neste contexto por exemplo, muitas familias ciganas da Catalunha 
Iham layos de parentesco com grupos de gitanes no lado frances. 0 
mesmo sucede entre as fronteiras portuguesa e espanhola, que hi secu
los sao atravessadas por movimentos de mobilidade eigana. Por exem
pIo, encontramos em cidades como Madrid, Barcelona e Sevilha fami
lias de gitanos portugueses que mantem layos familiares e profissionais 
com 0 seu territ()rio de origem 0 mesmo sucedendo nas regioes fron
teiric;as como a Galiza, Extremadura e Andaluzia (ver San Roman 1997; 
Legazpi 1999). Foi atraves destas redes sociais que 0 movimento se co
seu, explorando e reproduzindo diniimicas de mobilidade COllcretas. 

Neste contexto, 0 nascimento do movimento tambem e concomi
tante com urn periodo de grandes transformayoes na vida e socicdade 
dos ciganos da Peninsula Iberica. 0 trabalho, a vida em familia, a cultu
fa, a espacialidade muito, para n30 dizer (lIdo, mudou para os ciganos 
ao longo do seculo XX, que passaram (na sua maioria) de viver em meios 
rurais entre povoaC;3o e povoayi'io, praticando uma economia amblllante 
e oCllpando lim Illgar geognifica e culturalmente "lateral" ,\ vida das 
aldeias e cidades ibericas a viver em zonas urbanas e suburbanas, lidan
do com novas perguntas e necessidades. Muitos rcfOlmularam 0 noma
dismo e a venda ambulante, passando a co-habitar em bairros socials 
com varias comunidades migrantes e a trabalhar na venda informal, nas 
varias feiras e mercados quc ciclicamente pontuam 0 calendario das 
principais aldeias, vilas e cidades (ver Machado 1988; San Roman 1976, 
1984, 1997). A IF, atraves da sua missionayao, aproximou-se a estes no
vos espar,:os, instalando-se no seio (geografico e social) dos bairros, 
abrindo locais de culto e reuniao em caves, garagens e anexos. 

Talvez tcnha sido pOl' se coser com as mesmas linhas (de mobilida
de, espacialidade e transfOlmayao) que 0 movimento "Filadelfia" 
riu 0 protagonismo que tcvc entre as comunidades ciganas de Portugal e 
Espanha. 
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