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Resumo

A história dos povos é em grande parte a história do domínio 
religioso nas suas mais diversas formas, desde as mais explícitas às 
subtis, desde os dias de Constantino até hoje, do Ocidente ao Oriente 
e envolvendo praticamente todas as expressões e ramos da fé cristã. 
Domínio esse que se verifica tanto no conteúdo como na forma.

Esta ânsia pelo poder, tanto na aparência como na substância, 
mostra bem como a essência do Evangelho não foi assimilada pelos 
cristãos ao longo da História, ou pelo menos não terá sido mais 
determinante do que a oportunidade de ocupar o poder secular, seja 
com intenções de auto-defesa, seja tendo como motivação aquilo que 
Camões chamava a “vã glória de mandar”.

Palavras-chave: Cristianismo, poder, equívoco

Abstract

The history of the people is for the most part related to the history 
of religion in its many different forms since the days of Constantine. 
Explicit or subtle, from east to west and revolving around practically all 
Christian faith expressions. This domain is verified in terms of content as 
well as form.

This desire of power, in appearance as well as substance, 
greatly demonstrates how the essence of the Gospel was not properly 
assimilated by Christians throughout history, having been used as a tool 
for reaching secular power, regardless of self-defense. Its motivation is 
what Camões calls ‘the vain glory of ruling’

Keywords: Christianity, power, misconception
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Um dos grandes desafios da fé cristã desde sempre – e porventura 
o maior de todos eles – foi ser capaz de compreender a sua vocação na 
oikoumene, e entender a ekklesia como agente divino entre os homens, 
remetendo-se à construção do reino de Deus, em fidelidade ao princípio 
de ser a luz que ilumina o mundo, afugentando as trevas, e o sal da terra, 
que o preserva da corrupção geral.1 

Mas a Igreja optou, de forma recorrente, pela postura típica dos 
fariseus e pela sedução do Império romano. Constantino fez tanto para 
impedir a perseguição aos cristãos como para desviá-los da simplicidade 
evangélica, da sinceridade da devoção, e da pureza dos seus princípios, 
bebidos directamente de Jesus de Nazaré, em nome de uma aliança 
política. A Igreja acomodou-se então a um pacto com o poder, numa 
perfeita convergência de interesses, aceitou a menorização das outras 
expressões religiosas contemporâneas, do paganismo ao judaísmo, 
recebendo prebendas e privilégios que descaracterizaram decisivamente 
as suas marcas distintivas de origem, a partir daquele que “não tinha 
onde reclinar a sua cabeça”.2

Muitos investigadores acreditam mesmo que, a partir do momento 
em que se tornou moda e conveniência política ser cristão, abastardou-
se a pureza da fé e o trigo passou a estar definitivamente misturado 
com o joio. Receberam-se por generosa herança os templos, as alfaias 
religiosas, as vestes sacerdotais, parte da simbólica, as prebendas e a 
posição social. E grande parte da população achou conveniente aderir 
à religião oficial, por razões políticas, culturais e sociais, sem passar 
realmente por uma metanoia, sem que nunca se tenham convertido dos 
deuses pagãos ao Deus cristão. 

De facto, até aí as comunidades cristãs não dispunham de 
espaços especificamente dedicados ao culto, até porque, desde a 
Tanakh hebraica que se sabia da importância relativa de um centro 
físico de adoração a Iavé, já que “o Altíssimo não habita em templos 

1 Mateus 5:13-16.
2 E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem 
onde reclinar a cabeça” (Mateus 8:20).
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feitos por mãos de homens”,3 e o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja 
de Corinto do I século, coloca toda a ênfase no templo espiritual.4 Mas 
agora, em virtude do Édito de Milão (313dC), de Constantino e do Édito 
de Tessalónica (380dC), de Teodósio, os cristãos recebiam no seu regaço 
os antigos templos pagãos, mas também as respectivas alfaias religiosas 
e mesmo a gravitas litúrgica, tudo elementos que lhes eram estranhos 
até aí.

O ADN original viria a tornar-se irreconhecível, tendo em conta as 
perseguições encetadas pelo cristianismo institucional, que passou mais 
tarde de perseguido a perseguidor, sempre em nome da cruz. Foram assim 
as Cruzadas, campanhas militares mais ou menos organizadas de saque 
e conquista em nome da fé, foi assim o Tribunal do Santo Ofício, com 
os trágicos resultados conhecidos, foi assim a perseguição a mulheres 
com perturbação psíquica e emocional, apelidadas como bruxas pela 
mentalidade medieval, foi assim o combate aos pré-reformadores e 
aos reformadores protestantes, e foi assim a evangelização dos novos 
mundos conduzida sob o lema de “a cruz e a espada”, numa parceria 
inusitada, tributária do conceito de “guerra santa.” 

Em nosso entender, a simplicidade essencial que constituía 
essa marca irreconhecível do cristianismo primitivo jamais voltou a ser 
resgatada, uma vez que a roda da História não deixou de avançar pelos 
caminhos da conquista do poder, tendo a própria Igreja desenvolvido 
instrumentos repressivos. 

De resto, sobre a lógica e a qualidade da teologia da Inquisição, 
basta pensar no que escreveu Frei Bartolomeu Ferreira, na qualidade de 
censor do Santo Ofício, no seu parecer sobre a primeira publicação de Os 
Lusíadas, onde chega a fechar os olhos ao episódio da Ilha dos Amores 
(Canto X), mas que não prescinde duma advertência aos leitores: “(…) 
como se trata duma poética, Camões menciona deuses pagãos a fim de 

3 “Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu 
é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? diz o Senhor. Ou qual 
é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas?” (Actos 7:48-50).
4 “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1 Coríntios 
3:16). 
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ornamentar o seu trabalho, mas essas personagens são fictícias. Mais 
adiante fala-se em ‘Fabula dos Deoses’. Porém, logo a seguir afirma que 
esses mesmos deuses são demónios! Aplicando ao texto um raciocínio 
lógico, conclui-se que: 1º - os deuses são fictícios; 2º - os deuses são 
demónios; 3º. – logo, os demónios são fictícios.”5 Linda teologia para 
quem queimava pessoas em praça pública, acusadas de envolvimento 
com os demónios… 

Mas a Reforma protestante também não se conseguiu libertar 
desta tentação ou tendência para associar o púlpito com a coroa, até 
porque Lutero só conseguiu manter-se vivo após a ruptura com Roma 
porque contou com apoio político. Na sua ideia, tanto o Estado como 
a Igreja seriam instituições divinamente ordenadas, pelo que não fazia 
sentido que o povo tivesse participação directa na governação política 
nem eclesiástica.

O Protestantismo e o seu clero continuaram a defender o 
princípio vertical de governo, tendo a Alemanha reforçado mesmo os 
poderes do Estado sobre a população, mantendo o discurso dogmático 
da Igreja medieval e a concepção teocrática, dando continuidade à 
aspiração de estar ao lado do Estado. Nem sequer os ideais iluministas 
conseguiram promover uma mudança profunda de comportamento 
nas populações, dada a relevância da influência religiosa e da tradição 
popular de séculos.

No século XX

A Grande Guerra teve efeitos notoriamente nefastos em toda 
a paisagem religiosa europeia. Segundo BURLEIGH (2005), numa obra 
onde defende a tese da quebra da religião e da política no período entre 
a Revolução Francesa e a I Guerra Mundial, aponta os conflitos bélicos 
nacionais e internacionais, os efeitos económicos deles resultantes e 
o desespero das populações que lhes está associado, como factores 
decisivos que terão aberto o caminho para as novas “religiões políticas” 
5 LINO, Brissos. A Inquisição nos “Lusíadas”. Salmo Presente. Setúbal: IEC, 1996. pp 62-63.
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que ameaçaram erradicar a fé por completo, como o regime bolchevique 
tentou fazer na Rússia, ou mesmo, talvez ainda pior, domesticar a 
função da Igreja, prendendo-a nas prisões do fascismo e do nazismo: 
“A Grande Guerra, as guerras regionais e as consequências económicas 
que se lhes seguiram deram origem a um desespero maciço, para o qual 
a solução encontrada foi o autoritarismo manifestado de diferentes 
formas. Nalguns países, os regimes autoritários foram suplantados com 
sucesso por movimentos sinistros que atingiram níveis mais atávicos da 
psique humana, embora em Itália a transição fosse da democracia para o 
fascismo. Essas religiões políticas ameaçavam erradicar completamente 
o cristianismo, como os bolcheviques procuravam fazer na Rússia, ou 
talvez pior, ofereceram-se para o acomodar dentro dos novos sistemas 
do fascismo e do nazismo, que adoptaram muitas das formas exteriores 
da velha religião da Europa” (p 460, tradução nossa).

Humilhados na derrota, os germânicos foram obrigados a aceitar 
a política de Weimar. Em 1933 Hitler ganha as eleições na Alemanha 
e acede ao poder. Influenciado por ideias filosóficas alemãs do século 
XIX o novo chanceler puxa pelos sentimentos nacionalistas de um povo 
humilhado. Apela à unidade, defende a superioridade da raça ariana 
e combate os judeus, como responsáveis pelo sistema capitalista, por 
terem morto Jesus Cristo e por todos os males do mundo, afastando-os 
de cargos públicos, confiscando-lhes os bens e proibindo os casamentos 
com eles. Um caminho que já tinha nele consistência ideológica 
anterior, como o modo de promover a propaganda política, mesmo 
com o sacrifício da verdade histórica: “Era totalmente errado discutir 
a culpa da guerra, partindo do princípio de que a Alemanha não podia 
ser a única responsável pelo desencadear desta catástrofe. O correcto 
teria sido atirar todas as culpas para cima do inimigo, mesmo que tal 
não correspondesse ao curso dos acontecimentos, como era de facto o 
caso”.6

No meio religioso os denominados “cristãos alemães”, na voz 
de Hermann Grüner, declaravam que o povo alemão se realizava em 
6 HITLER, A. A minha luta. Vol. I, Lisboa: Glaciar. 2016, pp 261-262.



20

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

plenitude através do seu Fünhrer, defendendo que Cristo estaria no meio 
deles devido à ascensão ao poder de Hitler. O pastor Julius Leutheuser 
chegou a afirmar: “Cristo veio até nós através de Adolf Hitler”. Além 
de inúmeras declarações de apoio, as letras de músicas sacras foram 
reescritas e dedicadas ao regime nazi, como a natalícia “Noite Feliz”, que 
passou a rezar assim: “Noite de paz, noite santa, tudo está calmo, tudo 
está luminoso; só o Chanceler, tenaz na luta, vela pela Alemanha noite e 
dia, sempre a pensar em nós”. 

Hitler parece ter alimentado alguma simpatia pelo protestantismo 
alemão, ao qual reconhecia a “promoção da germanidade”7, honestidade, 
rigor e um património de “defesa da essência alemã”8, em particular 
da língua e da liberdade, mas desagradava-lhe profundamente porque 
esse mesmo protestantismo “opõe-se logo violentamente a qualquer 
tentativa de salvar a nação das garras do seu inimigo mortal, pois que 
a sua posição em relação ao judaísmo está definida de forma mais 
ou menos dogmática.”9 O ódio aos judeus esteve sempre presente no 
pensamento hitleriano, pelo menos desde 1925 (data da 1ª. edição de 
Mein Kampf) apesar da suspeita de que poderia ser neto dum judeu. 

Em 1933 a igreja alemã era liderada por adeptos do regime 
que procuravam unir as diferentes igrejas evangélicas alemãs, mas o 
namoro entre igrejas e Estado não durou muito. Mesmo simpatizando 
com o nazismo as comunidades cristãs não admitiam o poder absoluto, 
o que levou Hitler a distanciar-se delas e criar o Ministério dos 
Assuntos Religiosos, em 1935. Mas no ano anterior Martin Niemöller 
criou uma frente de pastores protestantes para se opor às manobras 
dos “cristãos nazis”, de que resultou a criação da denominada Igreja 
Confessional, a partir da Declaração de Barmen. Este documento, 
redigido principalmente por Karl Barth, era uma convocação às igrejas 
alemãs para que se desligassem dos objetivos do Estado e voltassem à 
centralidade da fé cristã.

7 Idem, p 191.
8 Ibidem, p 191.
9 Ibidem, p 191.
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Pouco antes do fim da guerra, Martin Niemöller e outros líderes 
ainda vivos, depois de sofrerem a repressão do governo e da igreja de 
estado, e de sobreviverem a oito anos de prisão, confessaram ter-se 
enganado face ao regime nazi, com excepção de Dietrich Bonhoeffer, 
o pastor luterano que conhecera Barth como professor de teologia em 
Berlim, e que tinha encabeçado com Niemöller a resistência eclesiástica 
ao regime. Durante os anos que viveu em Inglaterra tornara-se um crítico 
frontal do nacional-socialismo, mas regressou à Alemanha em 1939, um 
mês depois de ter fugido para os EUA, onde fora acolhido por Niebuhr, 
seu professor, a quem explicou não querer perder a honra de participar 
no sofrimento do povo alemão, nas tarefas da dura reconstrução nacional 
que se adivinhava. Foi preso pela Gestapo, acusado de militância contra 
o regime e enforcado uns dias antes da rendição alemã aos Aliados.

O nacional-socialismo suscitou a simpatia de sectores cristãos na 
Alemanha, em particular porque o discurso do nazismo anunciava uma 
nova era na vida da humanidade, embora tenha agido de forma contrária 
aos ideais proclamados. O país começava a erguer-se dos escombros 
da guerra, havia criação de emprego e independência nacional, em 
busca da antiga glória perdida. Os que percepcionaram as intenções do 
governo exilaram-se e os que ficaram foram perseguidos por causa da 
sua raça, filosofia, ideais, políticas e até teologias. Barth e Tillich, por 
exemplo, tiveram que se exilar, Bultman persistiu em leccionar, mas sob 
constante pressão do Estado. As igrejas evangélicas foram seduzidas e 
iludidas mas o catolicismo também teve os seus problemas. 

Igreja e Estado

As crónicas oficiais registam por vezes a existência de prejuízos 
causados pela religião ao Estado, mas o inverso também acontece. Outras 
vezes é o meio eclesiástico que reclama da intervenção do governo 
nos seus assuntos, ou o Estado que recorre à religião para legitimar a 
sua governança. Mas se a política em geral não se quer instituir como 
religião oficial dum país, já o cristianismo foi muitas vezes visto como 
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uma ameaça às pretensões governamentais, de ambos os lados do 
Atlântico. Lutero sustentava a teoria dos dois governos estabelecidos 
por Deus: religioso e político, pois enquanto a política se preocupa com 
o bem-estar dos cidadãos, a religião tenta uma conduta ética e moral na 
sociedade, tanto em relação a Deus como ao Estado. 

Nesse caso não estaria o discurso nazi, por exemplo, em harmonia 
com os interesses eclesiásticos da época? Estando as populações em 
perfeita ordem, disciplinadas e obedientes, a nação conheceria o 
progresso e iria superar o caos estabelecido. Segundo SANTOS (2011): 
“Essa filosofia coaduna-se com o Positivismo de Augusto Comte. Mas 
ele não foi o primeiro a pensar assim; Essa também foi a visão de 
Constantino, que por mais que tenha sido ´bem-intencionada`, mostrou 
de forma enfática, a existência de dois poderes paralelos.” 

Religião e Política

Na mentalidade do homem não-religioso, e mais ainda do homem 
anti-religioso, quando se discutem as diferentes manifestações de fé, 
o que aflora é o chavão de que as guerras religiosas, assim chamadas, 
devastaram a Europa há séculos, o que faz das religiões qualquer coisa 
de muito pouco recomendável. Mas se, em vez de ficar pela rama, nos 
dispusermos a analisar as tais guerras ditas “religiosas”, facilmente 
se chega à conclusão de que a verdadeira razão da guerra, de todas 
as guerras, a motivação que lhes está a montante não é questão de 
religiões, nem de conquista de territórios, de acesso ao mar, de petróleo 
ou de outras riquezas naturais, nem sequer de ideologias políticas, mas 
apenas e simplesmente, o Poder. A religião é, portanto, apenas um dos 
muitos pretextos para as lutas pelo poder.

Com efeito, o que foram as Cruzadas senão oportunidades de 
saque? O que foram as guerras que se seguiram à Reforma religiosa na 
Europa, encetada no século XVI, senão lutas pelo poder entre católicos 
e protestantes, a fim de determinar o maior número possível de 
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territórios onde cada príncipe pudesse impor oficialmente a sua religião 
às populações? 

O que foi o início do anglicanismo senão o desejo do monarca 
da Casa de Tudor, Henrique VIII, de se libertar do poder de Roma? O 
que foi a fundação da Companhia de Jesus senão parte do esforço e da 
estratégia da Contra-reforma, que visava combater e tentar erradicar o 
calvinismo e reforçar o poder papel, tal como a instituição da Inquisição 
e do Index? 

O que foi o jacobinismo, na vertigem da Revolução Francesa, 
senão a determinação de anular ou reduzir a poderosa influência da 
igreja católica sobre o estado? Porque inscreveu a constituição dos 
Estados Unidos da América a liberdade religiosa, na consagração da 
sua independência, separando assim as igrejas do Estado, senão para 
afastar o domínio do soberano britânico, chefe simbólico da Igreja de 
Inglaterra?  

Os exemplos históricos são inúmeros, e em cada um deles, se 
quisermos olhar o fenómeno com honestidade intelectual e maior 
profundidade, vamos encontrar invariavelmente razões de Poder. Alguém 
acredita que o conflito da Irlanda do Norte se devia efectivamente a 
razões religiosas? Ou entre muçulmanos e animistas no Sudão, ou 
entre cristãos e muçulmanos na Nigéria? A essência da guerra é sempre 
uma questão de Poder, apesar dos eventuais argumentos religiosos ou 
doutrinários invocados por conveniência, e do inevitável envolvimento 
emocional que estas situações sempre provocam.

Religião e Cultura

Quando falamos de religião falamos inevitavelmente de cultura e 
sobretudo de cosmovisão. Da forma como vemos o mundo, a sociedade 
e o ser humano resulta o nosso ethos. Os nossos usos e costumes estão 
associados às nossas crenças, ideias e convicções. 

Se um cristão quiser viver de acordo com a sua fé, compreende 
que deve amar a sua mulher “como a si mesmo”, de acordo com 
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a teologia paulina, mas também com o ensino geral do Evangelho 
que vai muito mais longe, ao propor amar o próximo e até mesmo o 
inimigo. Mas quantos cristãos atribuem à mulher idêntica dignidade 
que requerem para si, por princípio, mesmo quando os maridos as 
humilham, magoam, agridem de muitas formas e matam, quando as 
empresas lhes pagam menos do que aos homens, por trabalho igual, ou 
quando os companheiros as desrespeitam, crendo convictamente que 
têm uma espécie de direito divino de lhes serem infiéis, mas que não 
lhes concedem reciprocidade?

Perante isto, como podem os cristãos criticar o tradicional 
tratamento dado às mulheres nalgumas zonas do mundo islâmico, ou 
a submissão das mulheres perante o sexo masculino na mentalidade de 
um certo Oriente?

Quem ler o que disseram sobre a mulher inúmeros altos 
dignitários da Igreja, ao longo da história, não pode deixar de arrepiar-
se. Considerada como ser inferior, porventura sem alma, demoníaca, 
a mulher ficou em grande parte apagada dos registos históricos do 
Ocidente, a não ser como parideira, cortesã, bruxa, prostituta e pouco 
mais. Das mulheres escritoras, artistas e cientistas quase nada reza a 
História, durante séculos feita no masculino. 

Mas este é apenas um dos inúmeros exemplos de como os 
princípios da fé professada não encontram tradução prática na vida 
quotidiana, ou seja, na cultura. Podemos então concluir que nem 
sempre o homem religioso desenvolve práticas de vida concordantes 
com os ensinos da sua religião. E isso leva-nos a outra questão. Nesse 
caso podemos então dizer que a tradição cristã será mais importante do 
que a religião, no sentido de que consegue impor ao homem religioso 
comportamentos e pensamentos muitas vezes espúrios à doutrina que 
professa?
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Religião e Tradição

Podemos sempre perguntar se é a religião que cria a tradição 
ou o contrário. Cremos que ambas as afirmações são parcialmente 
verdadeiras. Se a religião vai fazendo tradição, a verdade é que, 
quando o cristianismo chegou à Península Ibérica, por exemplo, já os 
cultos pagãos se haviam estabelecido por cá há muitos séculos. Moisés 
Espírito Santo, conhecido investigador e sociólogo das religiões, tem-se 
dedicado a estudar estes fenómenos e concluiu que muita da tradição 
pagã foi incorporada no cristianismo por estratégia de conveniência: “A 
regra da sucessão das religiões (quando uma se impõe pela força) é o 
sincretismo, uma mistura de cultos e de símbolos. O Deus do Antigo 
Testamento andou muito confundido com o Sol, que era o antigo deus 
dos hebreus; a Nossa Senhora dos católicos herdou as prerrogativas das 
várias versões da Magna Mater; os santos milagrosos provieram dos 
deuses secundários do panteão pagão (a teologia católica até diz que as 
antigas religiões «prefiguravam a verdadeira religião»). Foi assim que os 
variadíssimos paganismos se converteram ao cristianismo imposto pela 
força, entre 313 e 380… para efeitos de substituição do poder religioso. 
(Pode o poder mudar por decreto mas não as sociedades e as culturas).” 
(pp 37,38).

Assim, atribuíram-se nomes de santos católicos a deuses pagãos, 
numa atitude que se pode considerar de oportunismo religioso, 
renomeando os objectos da devoção, mas mantendo as festividades 
pré-existentes no culto popular, agora com uma nova roupagem. Uma 
espécie de upgrate do sistema operativo sem tocar nos conteúdos, isto 
é, no essencial. Será que desta forma o paganismo se cristianizou, ou 
terá sido o cristianismo a paganizar-se. As opiniões divergem.  

Não deixa de ser curioso que os cristãos, depois de terem sido 
martirizados durante muito tempo sob o jugo do Império Romano, de 
terem tido que lutar contra influências doutrinárias, tanto judaizantes 
como gnósticas e mesmo heresias internas, tenham acabado por 
soçobrar face a uma certa tradição pagã. 
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Religião e Espiritualidade

Mas a religião não pode ser só Cultura ou Tradição. A fé implica 
uma dada espiritualidade que por sua vez dá lugar a uma determinada 
praxis. Aquilo em que se crê não pode deixar de estar associado ao 
nosso modus vivendi. Se a fé que se tem não afecta a vida prática e 
os valores do crente, então não passa de uma referência civilizacional, 
uma afirmação meramente cultural ou uma relíquia da tradição familiar, 
étnica ou comunitária.

Curiosamente, toda a história do cristianismo se desenrolou 
desde os primórdios segundo um sistema pendular. A ênfase alternava 
sempre entre dois pólos: por um lado, o reforço da igreja institucional, 
da liturgia rígida, da hierarquia eclesiástica, e por outro lado, a devoção 
pessoal, o sentido comunitário, o testemunho de vida, a santificação. 
O monaquismo, a escolástica, o pietismo, o papado, o puritanismo, a 
teologia liberal do século XIX, o movimento pentecostal moderno e os 
grupos carismáticos constituem alguns dos muitos exemplos possíveis 
de tais movimentos pendulares. 

O pêndulo da história movia-se normalmente de um extremo 
para o outro, e vice-versa, provavelmente porque ambas as dimensões 
serão indispensáveis à fé cristã, tanto a devoção pessoal, ou a 
experiência pessoal da fé, como a organização eclesial, ou a experiência 
colectiva da fé e a doutrina. As chamadas à devoção pessoal (pietismo 
alemão, puritanismo inglês, metodismo, pentecostalismo) sucedem-se 
na história por falta de resposta adequada das igrejas institucionais à 
necessidade intrínseca do homem religioso. Os fiéis necessitam de uma 
experiência espiritual, uma vida de fé e não apenas de liturgia ou de 
simbólica. Precisam de uma relação com o divino e não apenas de uma 
ordem de culto ou de uma catequese que não desce ao coração. 

Os mosteiros surgem por necessidade de fugir a uma sociedade 
corrupta e a uma Igreja corrupta, onde Deus raramente podia ser 
avistado. E provavelmente uma boa parte das seitas religiosas de 
inspiração cristã surgiram não apenas por iniciativa de indivíduos 
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mental e emocionalmente instáveis, pretensamente iluminados, mas 
igualmente como atitude reactiva a algo que de facto ia mal nas igrejas. 

 
A palavra e o testemunho do Cristo

O equívoco entre Fé e Poder foi particularmente persistente logo 
desde o 1º. século segundo o relato geral dos evangelhos. Basta pensar 
na atitude de um dos discípulos de Jesus no Getsémani, acossado e 
querendo defendê-lo, puxou da adaga – uma arma mais ao jeito dos 
resistentes sicários – e cortou uma orelha a Falco, o pobre criado do 
sumo-sacerdote.10 Mas o evangelista Mateus relata que o Mestre o 
repreendeu,11 e Lucas conta que corrigiu a situação de imediato curando 
a ferida provocada daquela forma intempestiva.12 

Ou pensemos na atitude da mãe dos filhos de Zebedeu, que 
procurava convencer Jesus a sentar os seus dois filhos nos lugares de 
mais elevada honra no seu reino vindouro,13 tendo assim provocado a 
ira dos demais discípulos.14

Ou consideremos ainda a postura de Tiago e João que em certo 
momento perderam a paciência e perguntaram a Jesus se não seria bom 
que viesse fogo do céu sobre os samaritanos incrédulos.15

Todas estas manifestações de prepotência, na antecâmara do 
poder eram contrárias à filosofia do reino de Deus, na forma de bem-
aventuranças, que Jesus de Nazaré tinha proposto desde o início do seu 
ministério público, no conhecido Sermão do Monte, programa ético 
surpreendente para a época e que anunciava ao que vinha.

10 “E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos à espada? E 
um deles feriu o servo do sumo-sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita” (Lucas 22:49,50).
11 “Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à 
espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria 
mais de doze legiões de anjos?” (Mateus 26:52,53).
12 “E, respondendo Jesus, disse: Deixai-os; basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou” (Lucas 22:51).
13 “E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua 
direita e outro à tua esquerda, no teu reino” (Mateus 20:21).
14 “E, quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos “(Mateus 20:24).
15 “E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça 
fogo do céu e os consuma, como Elias também fez?” (Lucas 9:54). 
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O famoso discurso opunha-se basicamente à violência, exaltando 
os pacificadores, isto é, os construtores da paz, combatia a injustiça na 
defesa dos pobres, dava esperança aos que sofriam, conferindo ainda um 
sentido ao sofrimento humano, trazia alento aos tristes, e solidariedade 
aos injustamente perseguidos.16 Tudo isto era culturalmente contra-
corrente naquela sociedade e naquela época, pois provocava uma 
ruptura na praxis social e religiosa.  

Com esse programa de acção Jesus corria o risco de ser 
considerado pelo povo como um lunático, completamente desfasado 
da realidade, ao propor aquilo que chamaríamos hoje uma resistência 
pacífica, numa época em que os sentimentos judaicos se caracterizavam 
por ressentimento e revolta contra o opressor romano, como se pode 
verificar pelas sedições recorrentes. 

Só que o Sermão do Monte não era tanto um programa de acção, 
na sua essência, como uma forma de revelação do carácter de Deus, que 
Jesus procurou anunciar desde o primeiro momento do seu ministério 
público. Mas isso colidia ainda mais com os conceitos da divindade que 
vinham dos tempos dos profetas do Antigo Testamento e da Torah, que 
desenhavam o Deus dos seus antepassados com traços belicistas de 
conquista e domínio. 

O “Senhor dos exércitos”, o “Todo-Poderoso”, aquele que 
assegurava “minha é a vingança”, vê-se agora transformado em 
pacificador e sofredor resignado, no imaginário colectivo dos israelitas, 
em nome da promessa duma compensação futura, oferecida por um 
profeta desalinhado com a classe sacerdotal do tempo de Jerusalém, 
mas também com qualquer outra seita político-religiosa como os 
fariseus ou os saduceus.

Deus e César

Jesus de Nazaré deixou instruções bem claras quanto ao seu 
posicionamento político de base. Para ele a autoridade temporal tem 
16 Lucas 6.
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um lugar na vida dos cristãos e das comunidades, tal como a autoridade 
espiritual, sendo que ambas se movem em planos distintos e sem 
atropelos. Os próprios apóstolos estimulam os crentes a interceder em 
oração perante Deus em favor das autoridades17 (no caso de Paulo) e a 
“honrar o rei” (no caso de Pedro e de Paulo).18 No entanto esta distinção 
estrutural entre ambas as fontes de poder só veio a ser alcançada com 
a Modernidade, pois as tentações de interferência recíproca foram 
sempre mais fortes e eficazes. 

 O acto de pagar impostos implica o reconhecimento de um 
Estado, de uma soberania, e por conseguinte, de um poder legítimo que 
se aceita, muito embora hoje, nas sociedades democráticas, se espere 
e exija igualmente uma postura cívica retributiva na fiscalização da 
aplicação dos mesmos, em benefício efectivo das populações.  

Ao sugerir que se pagassem os impostos ao império, - “a César” 
– Jesus demarcou-se de qualquer intenção revolucionária do ponto de 
vista da desobediência ou da violência, mas traçou igualmente uma 
linha divisória entre poder político e fé religiosa, mostrando que estes 
campos se movem em universos paralelos mas autónomos. Numa outra 
ocasião veio a defender o mesmo princípio, ao declarar que o seu reino 
– o chamado reino de Deus – não era deste mundo, isto é, não se podia 
enquadrar na ordem estabelecida por ser de origem sobrenatural e não 
humana.19

Lavar os pés

O quadro evangélico da lavagem dos pés aos discípulos por 
parte de Jesus de Nazaré é tocante, eloquente e até subversivo, porque 
subverte a ordem estabelecida. Era ao escravo menos qualificado da 
casa que competia a tarefa de lavar e massajar os pés dos visitantes, 

17 I Timóteo 2:2.
18 I Pedro 2:17.
19 “Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam 
os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui” 
(João 18:36). 
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massacrados pela poeira, calor e irregularidades dos caminhos 
acidentados da região, naquela época. Mas havia que dar aos discípulos 
um exemplo claro de humildade, carregado de simbolismo, porque eles 
se recusavam a admitir a hipótese de que em breve um homem como o 
seu Mestre vir a ser preso, torturado e morto.20

O triunfalismo religioso já aflorava, apesar da mensagem do 
Sermão do Monte. Parece que a denominada entrada triunfal em 
Jerusalém, uns dias antes, lhes toldara de vez o raciocínio. Como é que 
alguém aclamado pelo povo daquela forma tão exuberante se cingia 
agora e, ajoelhado, lavava os pés aos seus seguidores? Talvez nem se 
tenham apercebido que Jesus de Nazaré não entrara na cidade montado 
num cavalo branco à maneira dos conquistadores, mas num pobre e 
humilde jumentinho. 

Pedro não entendeu o gesto da lavagem dos pés e recusou-o 
inicialmente, até que Jesus o advertiu de que o acto fazia parte do 
processo, e que se ele se excluísse do mesmo perderia a sua posição 
de discípulo (“não tens parte comigo”),21 ao que ele respondeu 
prontamente mudando de posição. Tal como na instrução da oração do 
Pai Nosso, provavelmente o que Jesus quis fazer com a prática deste 
acto não terá sido estabelecer uma prática ritualística e repetitiva a 
copiar indefinidamente, mas sim apresentar um modelo devocional, 
no primeiro caso e de diaconia (serviço) no segundo, sobretudo pela 
inerente força simbólica.

Conclusão

Segundo PAGELS (1989, p168) a doutrina moral de Agostinho 
sobre o pecado original justificou a associação entre a Igreja e o 
Estado Romano, pois o homem marcado pelo pecado não se poderia 
autogovernar, e, por esse motivo, a sociedade necessitaria de hierarquia 

20 Mateus 16:21.
21 “Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens 
parte comigo” (João 13:8).
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e ordem. Até porque, como nos diz COELHO (sd): “(…) a teoria do pecado 
de Agostinho não só confirmava o poder secular, todavia como também 
ratificava a imposição da autoridade da Igreja como essencial para a 
salvação da humanidade” (p12). 

Seja por este tipo de razões ou por outras, a verdade é que o 
equívoco milenar da Igreja tem sido sempre a ideia de que mais vale ser 
perseguidor do que perseguido, mais vale estar com o poder e mesmo 
montado no cavalo do poder do que fora dele e sujeito a poderes 
estranhos. Mas trata-se duma ideia falsa, pois a Igreja sempre se purificou 
no cadinho da perseguição, da mesma forma como o ouro se vê livre das 
impurezas no altíssimo calor do forno, e sempre se abastardou quando 
se sentava nas cadeiras de veludo do poder temporal.

Estes dois mil anos de história comprovam à saciedade que 
aquele de quem os cristãos levam o nome nunca se sentaria nos salões 
alcatifados do poder, jamais aceitaria as prebendas dos poderosos, e 
muito menos participaria em jogos políticos de interesses. Pelo contrário, 
sempre preferiria estar com o povo, no exercício do seu múnus profético, 
na proclamação dum outro tipo de reino que vai para lá de tudo o que é 
material, visível e palpável, mas tão real como isto. 

De acordo com NIXEY (2018): “Acredita-se que quando 
Constantino subiu ao trono dez por cento do império, no máximo, era 
cristão” (p 152), mas isso não impediu que os líderes desta minoria 
viessem a desencadear uma perseguição não só aos seguidores dos 
cultos pagãos mas também às suas artes, filosofia e ciências.

A história dos povos é em grande parte a história do domínio 
religioso nas suas mais diversas formas, desde as mais explícitas às 
subtis, desde os dias de Constantino até hoje, do Ocidente ao Oriente 
e envolvendo praticamente todas as expressões e ramos da fé cristã. 
Domínio esse que se verifica tanto no conteúdo como na forma. Vejamos 
dois casos apenas, como simples exemplos. 

Há dignitários religiosos que continuam a utilizar um título de 
natureza aristocrática e medieval como, por exemplo, D. António. Ora o 
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“Dom” vem de Dominus (do latim, proprietário). Mas quem não quer ser 
lobo não lhe veste a pele. 

Outra situação que se verifica em diversos ramos do cristianismo 
actual é a utilização do título “bispo”, no sentido hierárquico, quando 
tanto esse como vários outros termos como: pastor, ancião, presbítero 
ou superintendente significam todos exactamente o mesmo ofício 
religioso, que nada tem de hierárquico mas sim de funcional. São 
diferentes palavras para uma mesma função espiritual daquele que 
cuida duma comunidade cristã. Ou então o título de “apóstolo”, que 
na sua origem remete para um ministério espiritual específico, e nunca 
para uma posição hierárquica.

Esta ânsia pelo poder, tanto na aparência como na substância, 
mostra bem como a essência do Evangelho não foi assimilada pelos 
cristãos ao longo da História, ou pelo menos não terá sido mais 
determinante do que a oportunidade de ocupar o poder secular, seja 
com intenções de auto-defesa, seja tendo como motivação aquilo a que 
Camões chamava apropriadamente a “vã glória de mandar.”22
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Resumo

Desde os finais da década de 1940 que as teorias da 
secularização predominam nas discussões académicas sobre o lugar 
da religião nas sociedades modernas. Ao defender uma tensão 
inexorável entre os fenómenos da modernização e o desenvolvimento 
religioso, a secularização vaticina a diminuição da relevância social da 
religião. Todavia, com o crescimento de novos movimentos religiosos 
e de formas individualizadas de religiosidade ou espiritualidade, os 
pressupostos da secularização começam a ser criticados, sobretudo nas 
últimas décadas do século XX e nos inícios do século XXI. Esta crítica 
daria lugar a uma das suas principais e mais desafiantes alternativas 
teóricas – a individualização das crenças religiosas – proponente da 
ideia de que, mesmo com os avanços da modernização, a religiosidade 
individual mantém uma relevância constante, podendo inclusive ter 
desenvolvimentos positivos. É precisamente na análise desta alternativa 
e dos seus princípios basilares que esta investigação se foca. Assim sendo, 
propõe-se um estudo analítico-descritivo das principais sub-teorias 
da individualização. Em particular, das teses da privatização e religião 
invisível, do crer sem pertencer e da religião vicária, da espiritualidade 
reflexiva e da rutura na corrente de memória coletiva. Através do seu 
exame e comparação é possível compreender a organização da psique 
religiosa moderna e as suas implicações em matéria de atitudes, 
condutas e valores religiosos à escala pessoal.

Palavras-chave: religião, individualização, privatização, 
secularização.
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Abstract

Theories of secularization have predominated in academic 
discussions on the place of religion in modern societies since the late 
1940’s. Advocating an inexorable tension between modernization 
phenomena and religious development, secularization predicts a 
decline of religion’s social significance. However, with the development 
of new religious movements and of individualized forms of religiosity 
or spirituality, the assumptions of secularization begin to be criticed, 
especially in the late decades of the 20th century and in the early 21st 
century. This critic would give rise to one of its main and most challenging 
theorical alternatives – the individualization of religious beliefs – which 
proposes the idea that, even with the advance of modernization, 
individual religiosity mantains a stable significance and may even have 
positive developments. This study is precisely focused in the analysis of 
this alternative and of its basic principles. It proposes, thus, a descriptive 
and an analytical study of the main sub-theories of individualization. 
In particular, the thesis of privatization and invisible religion, believing 
without belonging and vicarious religion, reflexive spirituality and the 
brake in the collective chain of memory. By examining and comparing 
them it is possible to understand the organization of modern religious 
psyche and of its implications in terms of religious attitudes, behaviors 
and values on a personal level. 

Keywords: religion, individualization, privatization, secularization.
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Introdução

No período pós-II Grande Guerra (pós-1945) e nos inícios da 
década de 1960 estabeleceu-se um estudo sistemático do fenómeno 
religioso nas sociedades modernas, nomeadamente através da tese da 
secularização. A tensão entre modernização e desenvolvimento religioso 
era o seu ponto central, afirmando que o processo de modernização e 
os seus subprocessos – como a racionalização, a diferenciação funcional 
ou a societalização (Vergesellschaftung) – não podiam decorrer sem 
consequências (negativas) para as tradições e instituições religiosas. 

Todavia, nas últimas décadas do século XX, estes pressupostos 
foram progressiva e mais sistematicamente questionados. Primeiro, 
verificou-se o crescimento de novos movimentos religiosos e de formas 
individualizadas de religião, desenvolvidos fora da esfera das igrejas 
cristãs tradicionais. Depois, começou-se a contestar o foco excessivo 
da análise e interpretação das taxas de frequência a serviços religiosos 
públicos, pois dificultava a observação de eventuais variações na 
religiosidade privada ou individual. 

Estas críticas à secularização viriam a ser designadas, em 
sociologia das religiões, de teorias da privatização ou individualização da 
religião1. Construída através da combinação das ideias de privatização 
de Luckmann (1967) e de individualização de Beck (1992), a tese da 
individualização diz que, com a modernização, dissolvem-se o grau de 
homogeneidade religiosa e as estruturas tradicionais das sociedades 
pré-modernas e, com isso, os indivíduos emancipam-se da custódia 
das grandes instituições religiosas, tornando-se livres para decidir com 
base nas suas próprias cosmovisões e orientações espirituais. Apesar 
da sua aparente consistência e coerência internas, o debate sobre a 
individualização é complexo e difícil de sumarizar (Howard, 2007, p. 

1 A principal diferença entre privatização e individualização é que enquanto a primeira antecipa 
que, com os subprocessos da modernização, a religião torna-se periférica e irrelevante na esfera 
pública; a segunda defende que esses desenvolvimentos conduzem apenas a um enfraquecimento 
das formas institucionais de religião, negando um enfraquecimento da religiosidade individual, mas 
confirmando uma mudança nas suas formas e expressões.
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2-3). Esta tese tem várias correntes endógenas. Julgamos, por isso, ser 
mais útil analiticamente e correto cientificamente falar da teoria(s) da 
individualização no plural. Com efeito, a sua diversidade interna leva-
nos a escolher algumas das suas sub-teorias principais. Nesta parte 
do trabalho desejamos analisá-las separadamente, sistematizá-las e 
compará-las à luz das suas diferenças internas2.

1. A teoria da individualização: entre secularização, privatização 
e desprivatização

Para Pickel (2012, p. 9), nas reflexões científicas sobre o lugar e 
futuro da religião no mundo moderno, a secularização foi, entre os finais 
da década de 1960 e os inícios do século XXI, o paradigma dominante. 
O argumento de que o processo de modernização, incluindo alguns 
dos seus subprocessos já analisados – racionalização, diferenciação 
funcional, ou ausência de ameaças existenciais –, não se coaduna com a 
religião e conduz a uma contínua perda de relevância social da religião, 
teve ressonância particular nas ciências sociais do Ocidente, em especial 
nas europeias.

Todavia, estes pressupostos foram progressiva e mais 
sistematicamente questionados nas últimas décadas. Isto sucedeu, 
essencialmente, por dois motivos. Em primeiro lugar, verificou-se que o 
crescimento de novos movimentos religiosos e de formas individualizadas 
de religião, desenvolvidos fora da esfera das igrejas cristãs tradicionais, 
podiam ser observados em qualquer região do mundo (Hervieu-Léger, 
1999; ROOF, 2001). Em segundo lugar, começou-se a contestar o foco 
excessivo da análise e interpretação das taxas de frequência a serviços 
religiosos públicos. Esta concentração dificultava a observação de 

2 Não ignoramos a existência de outra alternativa teórica relevante à secularização: a teoria do 
mercado religioso ou da economia religiosa. Esta teoria, desenvolvida mais sistematicamente nas 
décadas de 1980 e 1990, diz essencialmente que nas sociedades modernas existe uma procura 
social permanente por religião, mas que a vitalidade religiosa depende dos bens oferecidos pelas 
firmas religiosas (igrejas ou seitas) em atividade no mercado.



43

informações sobre as eventuais variações na religiosidade privada ou 
individual (Luckmann, 1967, 1991; Davie, 1994). 

Estas críticas à secularização e às suas subsequentes 
sistematizações teóricas viriam a ser designadas, em sociologia das 
religiões, de teorias da privatização ou individualização da religião 
que, pela sua importância teórica, serão analisadas de seguida. O seu 
exame é particularmente relevante, pois permite-nos entender qual a 
resposta aos processos de diferenciação, societalização ou pluralismo a 
um nível micro. Ou seja, possibilita-nos a compreensão das implicações 
em matéria de atitudes, condutas e valores religiosos à escala pessoal.

Antes de abordarmos diretamente esta questão, achamos 
pertinente a distinção entre os conceitos de privatização e 
individualização. Não obstante autores, como Willaime, na obra Europe 
et Religions (2004), afirmem que as teses têm um significado próximo; 
outros, como Hellemans (1998, p. 74), apontam diferenças quanto aos 
seus efeitos. Tendemos a concordar com a segunda posição. A tese da 
privatização afirma que a religião nas sociedades modernas não se situa 
nas instituições públicas, mas na esfera privada da família e do indivíduo, 
sugerindo, contrariamente à tese da individualização, que as religiões 
organizadas renunciam ou perdem todas as suas funções públicas ou 
políticas, tornado-se irrelevantes na esfera pública.

Ora, segundo o estado da arte, isso não parece ser o que vem 
sucedendo no mundo moderno. Daniel Bell, no estudo “The return 
of the sacred?” (1977), admite que com a modernização houve uma 
diminuição da autoridade institucional das igrejas sobre as esferas 
da vida pública e um recuo para o mundo privado onde as religiões 
têm apenas autoridade sobre os seus fiéis. Todavia, isto não significa, 
necessariamente, um declínio na extensão, relevância e influência 
social das crenças individuais. Um dos autores que trabalha mais 
assertivamente esta ideia é Casanova (1994). Através do seu conceito 
de desprivatização da religião, o autor argumenta que as tradições 
religiosas se recusam a aceitar o papel marginal e privatizado que as 
teorias da secularização e modernização lhes haviam reservado. Ao 
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resistirem aos processos de secularização e modernização, as religiões 
continuam a operar na esfera pública e a ter impacto político nas 
sociedades modernas. Sintomática é a proliferação do sagrado, afirmada 
por Jacques Ellul em The New Demons (1975), e o seu crescimento e 
explosão (Hervieu-Léger, 1999, p. 64-65; Knoblauch, 2008, p. 149), 
mesmo em condições de intensa modernização. A religião, longe de 
perecer, tem nas sociedades modernas um lugar importante (Hervieu-
Léger, 1999, p. 302).

Estes argumentos não devem ser lidos como sinónimos de 
dessecularização, regresso da religião ou ressacralização. Pelo contrário, 
devem ser entendidos como uma transformação da religião a um modo 
compatível com a forma atual da modernidade, levando sobretudo 
em consideração a crescente importância das subjetividades. Por este 
motivo, segundo Hellemans (1998, p. 74), faz mais sentido falar de 
tese da individualização, porquanto aponta mais rigorosamente para 
a nova localização da religião na sociedade moderna: o indivíduo. 
Além disso, a individualização, contrariamente à privatização, não 
tem de estar associada à secularização; isto é, pode, mas não tem de, 
terminar em secularização. Assim sendo, em vez de ser uma dimensão 
da secularização, a individualização assume-se como uma alternativa 
teórica3 (Pickel e Sammet, 2012, p. 9-10) – uma forma distinta de 
conceptualizar o papel da religião na sociedade moderna.

Similarmente às teorias da secularização, a teoria da 
individualização argumenta que a diferenciação funcional, racionalização 
e pluralização cultural são o ponto de partida para mudanças 
macrossociológicas. Não obstante reconheça o impacto da modernização 
na religião, a teoria da individualização distingue entre os seus efeitos 
na religiosidade orientada para as igrejas e comunidades religiosas 

3 Para Pollack e Pickel, no artigo “Religiöse Individualisierung statt Säkularisierung?” (2000), 
a individualização é uma falsa alternativa à secularização, dado que a segunda ocorre, por 
vezes, através dos próprios processos da primeira. Os autores destacam, em especial, a 
desinstitucionalização das formas de religião e o subsequente crescimento da indiferença ou da 
rejeição à religião (institucional) ou o surgimento de crenças mais difusas e individuais. Segundo 
o seu argumento, a tese da individualização deve ser, por isso, ser considerada como um aspeto 
parcial das teorias da secularização (IDEM, p. 247).
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(institucionalizada) e a religiosidade privada (individual) (Beck, 2010, 
p. 40). Enquanto as teorias da secularização defendem um declínio em 
ambas, a individualização espera que isso suceda apenas nas suas formas 
institucionais, negando um enfraquecimento da religiosidade individual, 
mas confirmando uma mudança nas suas formas e expressões. 

Isto sucede, porque a teoria da individualização utiliza um 
conceito de religião diferente. Para os teóricos da individualização, a 
noção de religião usada pela secularização é muito restrita, pois centra-
se em questões relacionadas com a sociologia das igrejas, assim como 
em concepções substanciais de religião que não se coadunam mais 
com sociedades modernas funcional e socialmente diferenciadas. 
Em particular, foca-se num conceito cristão de religião que limita as 
análises a fenómenos religiosos convencionais, perdendo a perspetiva 
de novas formas de religião. Por seu turno, a teoria da individualização, 
similarmente ao modelo do mercado religioso, concebe a religiosidade 
individual como uma constante antropológica que é inerente à natureza 
humana (Luckmann, 1967, p. 69; Luckmann, 1991, p. 75). Assim, todos 
os fenómenos religiosos ou espirituais de significado superior podem 
ser incorporados na esfera da religião4. A abrangência deste conceito 
permite5, então, aos seus teóricos defender que, mesmo quando os 
conteúdos religiosos desaparecem, a tensão primária entre a finitude 
da vida humana e a infinidade das suas possibilidades permaneçam e 
promovam um dinamismo inexorável de procura de conteúdos religiosos. 

Feitas as distinções entre a individualização e os seus conceitos 
contíguos, julgamos estar em condições de penetrar na teoria da 
individualização propriamente dita, explorando, em detalhe, algumas 
das suas mais proeminentes sub-teorias.

4 A religião e religiosidade podem ser encontradas em contextos previamente insuspeitos, tais 
como: a psicanálise, nas culturas do corpo e do lazer, em comunidades de culto, no turismo ou no 
desporto.
5 Pollack, na obra Säkularisierung - ein moderner Mythos? (2003), e STOLZ (2010, p. 255-256) 
criticam a excessiva abrangência desta definição funcional de religião, porque prejudica a análise 
da variação da relevância social da religião.
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2.1. As teorias da individualização

O estado da arte (Howard, 2007, p. 2; Stolz, 2010, p. 255; Pickel 
e Sammet, 2012, p. 9-11) parece unânime na afirmação de que a teoria da 
individualização da religião surge  da combinação da tese da privatização 
de Luckmann (1967) e da tese da individualização de Beck (1992). Esta 
evolução na teoria sociológica deu-se, porque, contrariamente aos 
pressupostos luckmianos, a religião não se está a tornar invisível, mas 
apenas ajustável à forma moderna de socialização do indivíduo (Idem, 
p. 121-252).

Grosso modo a teoria da individualização diz que a modernização, 
no geral, e a diferenciação social, em particular, dissolveram o elevado 
grau de homogeneidade religiosa, mas não só, e as estruturas 
tradicionais das sociedades prémodernas. Por consequência, os 
indivíduos emanciparam-se da custódia das grandes instituições 
religiosas e, com isto, tornaram-se livres para decidir com base nas 
suas próprias cosmovisões e orientações espirituais. Dotados duma 
maior responsabilidade biográfica, eles passam a adotar um estilo de 
religião mais heterodoxo, sincrético e individual. Ou seja, enquanto nas 
sociedades prémodernas a religião se encontrava institucionalizada nas 
igrejas; atualmente, estas instituições e as suas prescrições normativas 
e compulsórias não determinam com a mesma força a espiritualidade 
dos indivíduos.

Apesar da sua aparente consistência e coerência internas, 
o debate sobre a individualização é complexo e difícil de sumarizar 
(Howard, 2007, p. 2-3). Tal como sucede com a teoria da secularização, a 
teoria da individualização tem várias correntes endógenas. Acreditamos 
ser, portanto, mais útil analiticamente e correto cientificamente falar 
de teoria(s) da individualização no plural. Com efeito, a sua diversidade 
interna leva-nos a escolher algumas das suas sub-teorias principais, 
nomeadamente: a religião invisível, a religião vicária, a espiritualidade 
reflexiva e a perda de memória coletiva. Nesta parte do trabalho, 



47

desejamos analisá-las separadamente, sistematizá-las e compará-las à 
luz das suas diferenças internas.

2.1.1. Privatização da religião (ainda) e religião invisível 

Alguns autores (Casanova, 1994, p. 35; Hellemans, 1998, p. 74) 
afirmam que Luckmann e Luhmann são os sociólogos que apresentam 
formulações da teoria da individualização com mais semelhanças com a 
ideia de privatização. Em particular, com as suas três premissas essenciais: 
individualização da religião e a sua irrelevância na esfera pública; a fusão 
sincrética e individual de elementos religiosos tradicionais ou novos; e 
o declínio da religião institucional organizada (tradicional). Apesar de os 
autores nunca afirmarem explicitamente a segunda metade da primeira 
premissa, a proximidade da teoria da individualização com as noções de 
privatização e invisibilidade do religioso obriga-nos a uma análise mais 
cuidada deste tópico.

Ao falarmos de privatização, Luckmann é um autor incontornável. 
A sua teoria baseia-se na diferenciação institucional e de funções 
sociais. Ela está essencialmente preocupada com o estudo da influência 
da especialização e fragmentação das várias esferas institucionais nas 
consciências individuais. Seguindo a linha de Wilson (1969, 1976), o 
autor afirma que estes fenómenos tornaram a religião numa realidade 
crescentemente subjetiva e privada (Luckmann, 1967, p. 85-86). 
Por conta da segmentação institucional, as organizações religiosas 
passam por um processo de diferenciação e especialização que tem 
repercussões profundas dentro da consciência humana, transmitindo 
mormente um maior sentido de subjetividade, autonomia, liberdade 
e comunalidade. Com a compartimentação do mundo e a dissolução 
da comunidade e duma hierarquia de significado transcendental o 
indivíduo ganha autonomia para guiar as suas escolhas, em matéria de 
significações derradeiras, com base na sua “biografia social” (Idem, p. 
99). A redução dos constrangimentos tradicionais e a maior liberdade 
de escolha desenvolvem no indivíduo uma postura de consumidor. Ele 
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passa a encarar os bens sociais e culturais (religiosos e/ou seculares), 
disponíveis nas sociedades modernas, como um comprador que pode 
adquirir uma vasta gama de representações religiosas (Idem, p. 104). 
Através delas ele (re)constrói (sozinho ou em conjunto com outros) um 
sistema estritamente individual de significações últimas (Idem, p. 98-
99). É uma espécie de bricolagem religiosa, melhor dizendo um modo 
de religiosidade autoconstruída a partir de vários fragmentos que, 
na tentativa de construção de um todo de significações derradeiras 
subjetivas, podem, mas não têm, estar ligados aos tradicionais universos 
simbólicos (Idem, p. 109).

Luhmann, Parsons e Bellah aprofundam a tese funcionalista de 
Luckmann. Em traços gerais, ambos concordam que a privatização da 
crença é uma resposta da religião à crescente complexidade e diversidade 
da sociedade industrial moderna. Todavia, em Luhmann, isto sucede 
por conta de quatro fatores: diferenciação funcional, segmentação, 
estratificação e mobilidade social e geográfica; enquanto para Parsons 
e Bellah, isto ocorre por causa da própria evolução e complexificação 
da esfera religiosa6. Não obstante partam de premissas diferentes, eles 
chegam à mesma conclusão de Luckmann: a privatização das decisões 
dos indivíduos em matéria de significações últimas de vida. Seguindo 
o argumento de Luhmann, as instituições religiosas perdem a sua 
força social em favor de subsistemas arreligiosos. A sua competição, a 
sua relativa autonomia e a sua incapacidade ou falta de vontade para 
integrar as diferentes cosmovisões religiosas numa única dimensão 
normativa prescritiva conduziram a uma consciência autopoiética que 
estimula a individualização das escolhas religiosas (Luhmann, 1995, 
p. 220-221). Também em Parsons e Bellah a redução da influência das 
instituições religiosas sobre os indivíduos e transformação da religião 
num assunto privado, construída a partir de escolhas individuais livres, 
geram uma conjuntura na qual eles desenvolvem uma autoconsciência 

6 BELLAH (1964, p. 361-374), em particular, descreve esta evolução em cinco etapas: religião 
primitiva, arcaica, histórica, pré-moderna e, enfim, moderna.
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que os conduz à individualização e privatização religiosas (Parsons, 
1973; Bellah, 1985). 

Em Luckmann (1990, p. 127-138), tudo isto pode ser resumido 
na expressão transcendência em encolhimento. Ou seja, as novas 
formas sociais de religião partem das, anteriormente predominantes, 
grandes transcendências (experiências não-quotidianas de alteridade 
que se encontram essencialmente ausentes das vidas dos indivíduos); 
transformam-se em transcendências intermédias (experiências de 
outros seres humanos que são simultaneamente percetíveis e não-
percetíveis); e culminam em transcendências pequenas (baseadas nos 
limites temporais e espaciais das experiências quotidianas) (Luckmann, 
1991, p. 176-179).

Subjaz à teoria destes autores a ideia de que forma social da 
religião pode perder influência; porém, a religiosidade individual 
modifica meramente a sua forma. Esta não tem, necessariamente, de se 
manifestar de forma pública. Pelo contrário, pode resultar numa religião 
invisível (Luckmann, 1967), uma nova forma de religiosidade que pode 
tomar contornos completamente diferentes daqueles tradicionalmente 
associados às instituições religiosas. A religião torna-se numa matéria 
subjetiva do coração, focada na autenticidade das experiências 
individuais (Bellah, 1985, p. 250); ou seja, numa religião invisível do 
coração caracterizada por um tipo de religiosidade nova era – invisível, 
privatizada e pós-convencional.

2.2.2. Do crer sem pertencer à religião vicária

Davie (1994), ao tentar responder às pistas levantadas por 
Luckmann e demais autores sobre a forma da religião nas sociedades 
modernas, constata um profundo desencontro entre as taxas de crença 
individual e os índices de prática religiosa institucional. Constatado o 
paradoxo, a autora cunha a expressão crer sem pertencer (believing 
without belonging) para descrever esta nova forma de religiosidade não 
institucionalizada.
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Esta tornou-se numa das fórmulas mais citadas e influentes em 
sociologia das religiões7, sendo, para vários autores, a melhor imagem 
para representar a orientação religiosa nas sociedades modernas, 
especialmente as europeias ocidentais cristãs (Pickel e Sammet, 2012, 
p. 10; Davie, 2013, p. 140-143).

Todavia, este conceito afigurava-se mais descritivo do explicativo, 
apoiando-se muito sobre estatísticas de um fenómeno que parecia ser 
muito mais complexo do que isso. Por este motivo, Davie adotou uma 
postura analítica mais qualitativa e subtil para expor a ambiguidade 
europeia: as igrejas históricas não desempenham mais um papel 
preponderante na vida quotidiana dos indivíduos; porém, isto não 
significa que elas deixem de desempenhar, de forma vicária, papéis 
morais, espirituais e sociais a favor da sociedade, mantendo-se assim 
relevantes socialmente (Davie, 2007, p. 137-138).

A autora utiliza o conceito de religião vicária (Davie, 2006, p. 24-
27; 2007, p. 126-128, 137-138, 140-143; 2013, p. 128-129, 143-145) para 
explicar este aparente paradoxo. Através desta ideia, Davie pretende 
descrever uma atitude na qual a religião é desenvolvida por uma 
minoria ativa, mas em representação duma maioria. Ou seja, a religião 
vicária evidencia a vontade das pessoas (que não praticam a religião 
tradicional-institucional diariamente) para delegar a esfera religiosa aos 
ministros profissionais das igrejas, entre outros, de modo a que eles 
desempenhem vicariamente funções religiosas em nome da população 
como um todo. Podemos distinguir quatro tipos de religião vicária na 
formulação davidiana: i) igrejas e líderes religiosos desenvolvem rituais 
em nome de outros; ii) líderes e praticantes religiosos creem em nome 
de outros; iii) líderes e praticantes religiosos encarnam códigos morais 
em nome de outros; e iv) igrejas como espaços de debate vicário sobre 
temas sociais controversos.

7 Uma fórmula semelhante pode ser encontrada na obra Spiritual, But Not Religious de Robert 
C. Fuller (2001). Ao comprovar a discrepância entre os níveis de religiosidade tradicional e a 
espiritualidade individual, o autor cunha o termo espiritual, mas não religioso para descrever as 
pessoas que creem, mas que não pertencem a uma religião institucional.
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A religião vicária é, portanto, desenvolvida por outros em ocasiões 
raras, mas especiais (por exemplo, batizados, casamentos e, sobretudo, 
funerais ou em grandes momentos de celebração ou comoção coletiva). 
As igrejas e os seus ministros de culto mantêm-se relevantes socialmente, 
porquanto as pessoas requisitam as suas funções de mediadores do 
sagrado. A religião torna-se num bem público, disponível a todos, que 
deve ser mantido e apoiado pelos Estados para oferecerem religião 
vicária quando for requisitada (Davie, 2007, p. 219; Davie, 2013, p. 225). 

Davie (2006, p. 27-29) conclui que há uma profunda mudança 
na natureza e na compreensão da religião nas sociedades europeias 
modernas. Passou-se de uma cultura de obrigação ou dever religioso para 
outra de consumo e escolha individual, tal como Luckmann denunciara. 
Aquilo que era simplesmente imposto, transmitido ou herdado torna-se 
numa questão de preferência pessoal. 

A atomização da crença reflete, em Davie (2013, p. 61), a 
deficiência do atual processo de transmissão e uma rutura na corrente 
de memória religiosa, na expressão de Hervieu-Léger (2000). Davie 
(2002, p. 18), inspirada nos teóricos da privatização, argumenta que as 
igrejas tornaram-se incapazes de oferecer um dossel sagrado. Deixaram 
de ser capazes de garantir uma memória coletiva religiosa que reja as 
dinâmicas comunitárias8. Por consequência, não se pode mais supor que 
a religião é passada entre os membros da comunidade através de uma 
série de correntes relacionais.

A igreja passa a ser entendida de facto, senão sempre de jure, 
como uma instituição de adesão voluntária, isto é, que se situa na esfera 
das escolhas individuais (Idem). Esta questão é relevante, porque, por um 
lado, reduz os níveis de autoridade, influência e fidelização religiosa nos 
indivíduos e aumenta as tendências do crer sem pertencer e da religião 
vicária. Por outro lado, ela banaliza as organizações religiosas e os seus 
serviços de mediação com o sagrado. Estes passam a ser utilizados 

8 No entanto, na conceção de Davie, as igrejas são capazes de manter, vicariamente, parte dessa 
memória coletiva.
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mediante as vontades pragmáticas, utilitárias e não necessariamente 
religiosas dos indivíduos.  

2.2.3. Espiritualidade reflexiva

A teoria da espiritualidade reflexiva parte dum pressuposto 
básico: o conceito de secularização é demasiadamente simples para 
descrever o complexo fenómeno religioso moderno (Roof, 2001, p. 75).

As sociedades modernas são marcadas social e culturalmente 
por sete características fundamentais: racionalização e diferenciação 
social, descredibilização e implausibilidade da religiosidade institucional, 
concepções destradicionalizadas do religioso, ênfase na individualidade, 
impacto dos media, a globalização e a maior abertura e diálogo 
das religiões católica, judaica e protestante (Idem, p. 12, 65). Em 
conjunto, estas mudanças conduziram ao enfraquecimento da religião 
institucionalizada e a um reforço da autonomia individual do indivíduo 
em matéria religiosa, tal como as duas últimas sub-teorias analisadas 
argumentaram.

Os indivíduos tornam-se mais plásticos e multidimensionais. 
Surge a necessidade de procurar novos recursos religiosos, isto é, um 
outro estilo de espiritualidade adaptável às circunstâncias modernas. Ao 
analisar o impacto destas mudanças na religiosidade da geração baby 
boomer, Roof (Idem, p. 12) identifica um fenómeno que designa de 
espiritualidade reflexiva. Uma forma mais intencional e autodirecionada 
de cultivar a sensibilidade espiritual que é diferente, funcionalmente, da 
consciência religiosa que conhecemos no passado9.

Desenvolve-se um tipo de religiosidade correspondente às formas 
sociais do espaço e tempo da vida de cada indivíduo. Isto exige-lhe uma 
maior reflexividade sobre a própria vida, sobre as suas experiências e 
9 Segundo ROOF (1997, p. 96), a palavra religião tem uma conotação negativa ou é vista com 
ceticismo pelos indivíduos modernos, sobretudo os jovens. O autor prefere o uso do termo 
espiritualidade por oposição à expressão religiosidade, porque o conceito de espiritualidade 
reflexiva engloba um conjunto de dinâmicas pessoais e coletivas muito mais complexas do que 
aquelas associadas com a religião antigamente (ROOF, 2001, p. 80). Esta opinião é também 
partilhada por KNOBLAUCH (2008, p. 141-142).
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pressupõe um profundo autoconhecimento. Segundo Beck (2010, p. 
16), os indivíduos usam as suas experiências religiosas para construir 
um dossel sagrado. Eles formam um novo tipo de religiosidade: o nosso 
próprio Deus (god of one’s own) (Beck, 2010) ou a igreja do indivíduo 
solitário (Roof, 2001, p. 65), construída à medida das suas necessidades 
espirituais. 

De acordo com Besecke (2001), esta espiritualidade reflexiva 
engloba simultaneamente um compromisso com a racionalidade e com 
o valor do significado do transcendente. Ou seja, é um recurso cultural 
para criar significações sagradas que guiem as sociedades racionalizadas. 
A espiritualidade reflexiva está preocupada com a criação e sustentação 
de identidades mais completas. Corresponde a um processo orientado 
que pressupõe um potencial de crescimento e desenvolvimento 
humano (Roof, 1997, p. 95)10. Enfim, ela torna-se na forma comum 
de religiosidade individual. A linguagem cultural à qual os indivíduos 
hodiernos recorrem para se entenderem quanto ao significado do 
transcendente (Besecke, 2001, p. 365).

À medida que o discurso religioso muda, também se alteram 
as expressões do ego, entendido como o núcleo de personalidade 
do indivíduo. Para Roof (2001, p. 66 ss), a espiritualidade reflexiva 
conduz à expansão do ego (expansive self), na qual o indivíduo assume 
deliberadamente uma postura de exploração da sua vida interior, 
procurando respostas, sentidos e significados morais para a elaboração 
do seu ego. É, na expressão de Lifton (1999, p. 1-11), um ego proteu 
(protean self), moldável, fluido e multidimensional – um processo de 
contínua (re)criação psicológica individual –, adaptável aos diferentes 
contextos sociais. De acordo com Roof (2001, p. 66), a expansividade, 
o proteanismo e, acrescentamos nós, a racionalidade, citada por 
Besecke, afiguram-se como boas descrições duma psique religiosa 
contemporânea caracterizada por expansionismos subjetivistas e pela 

10 Um sintoma destes processos e fórmulas racionais, desenhados para alimentar a espiritualidade 
reflexiva, é a proliferação de manuais how to ou de outros livros de auto-ajuda que promovem a 
expansão do ego dos sujeitos modernos, como veremos em seguida (ROOF, 2001, p. 242).
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procura de uma identidade interior autêntica, desenvolvidas por meio 
duma abordagem instrumental da religião (visando a autorrealização) e 
logradas através duma procura espiritual individual.

Tal como asseverado pelas teorias de Luckmann e Davie, os 
conceitos de espiritualidade reflexiva e expansividade do ego remetem 
para o crescimento de uma cultura de consumo. É a imagem duma geração 
(os baby boomers) que, ao crescer, se tornou altamente consciente de 
si mesma e assumiu uma postura consumidora – de satisfação dos seus 
caprichos e desejos – em matéria espiritual (Idem, p. 67). Isto não deve 
ser entendido como uma erosão do fenómeno religioso. Como sucede 
nas teorias da privatização e do crer sem pertencer, o que pode parecer 
deserção é frequentemente descompromisso ou divergência e, segundo 
Roof (IDEM, p. 153), dificilmente pode ser compreendido como uma 
rutura completa com a fé pessoal ou, até, com os preceitos religiosos 
institucionalizados. 

2.2.4. Ruptura na corrente de memória coletiva

Esta sub-teoria é mais uma tentativa de identificação e 
refinamento dos instrumentos conceptuais necessários para a 
compreensão da religião no mundo moderno. A tese da cisão da corrente 
de memória coletiva é muito devedora dos escritos de Danièle Hervieu-
Léger. Como qualquer teórico da individualização, a autora interessa-
se mais pela recomposição do que pela decomposição dos fenómenos 
religiosos. Hervieu-Léger estuda os possíveis eixos de reconstrução e 
de re-identificação duma linha de crença religiosa compatível com as 
sociedades modernas, usando, para tal, uma abordagem diferente à 
dicotomia religião-modernidade levantado pelas teorias da secularização 
(Hervieu-Léger, 1999). 

Tal como sucede nas outras teorias da individualização 
analisadas, na concepção de Hervieu-Léger, as sociedades modernas 
destroem um certo tipo de vida religiosa (Davie, 2013, p. 60). Por conta 
dos efeitos da diferenciação, as sociedades ganham autonomia para 
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se afastar da dominação dos sistemas religiosos que as controlavam 
anteriormente, através de interpretações globais da vida humana. 
As sociedades passam a ser dominadas pelo imperativo da mudança. 
As vidas dos indivíduos tornam-se estruturalmente incertas, sendo 
permanentemente desafiadas pelos avanços da ciência e tecnologia. São 
sociedades desencantadas pela racionalização, mas onde um novo tipo 
de crença – tipicamente expansivo e proteu (Roof, 2001; Lifton, 1999); 
ou seja, fragmentado, fluido e móvel – prolifera (Hervieu-Léger, 1998, 
p. 25-26; 2000, p. 163). Por oposição ao que sucedia no passado, as 
identidades religiosas dos indivíduos modernos não são mais herdadas 
dos seus genitores. Antes, são construídas individualmente, por meio 
duma bricolagem de sentidos luckmiana, na qual o indivíduo isolado 
cria a sua própria religiosidade, baseando-se nas suas experiências e 
nos recursos simbólicos das tradições religiosas (Hervieu-Léger, 1998, 
p. 25-26; 1999, p. 42-43). A individualidade religiosa moderna produz, 
para Hervieu-Léger (1999, p. 90-98, 121-131), duas figuras reveladoras 
do espírito da nossa época: o peregrino e o convertido. Não obstante 
as suas diferenças, ambos remetem para a ideia dum cenário religioso 
em movimento e onde a adesão à(s) nova(s) religião(ões) se baseia 
no voluntarismo associativo. É um novo tipo de religião nova era (new 
age). Uma crença religiosa totalmente centrada nos indivíduos e na sua 
realização pessoal e caracterizada pela primazia conferida à experiência 
pessoal que os guia de acordo com as suas próprias cosmovisões 
(Hervieu-Léger, 2001, p. 164). 

Em Hervieu-Léger (1999, p. 157; 2001, p. 162), a individualização 
religiosa está no âmago da religiosidade contemporânea. A 
individualização significa a independência de cada um e a dissolução 
das comunidades tradicionais (Hervieu-Léger, 1990, p. 40). A tradição, 
a pedra angular da religião, é posta em causa e, com isto, a natureza da 
transmissão regular de valores e de instituições entre gerações modifica-
se (Hervieu-Léger, 1999, p. 61-62)11. 

11 Este argumento é similar ao axioma das tradições culturais de NORRIS e INGLEHART (2004, p. 17), 
na medida em que afirma que já não são as instituições religiosas a transmitir, exclusivamente, os 
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A preocupação da autora com a transmissão da herança religiosa 
tem a ver com a própria forma como concebe a religião. Para si o 
conceito deve ser entendido como memória (Hervieu-Léger, 1999, p. 
66-67) ou como uma corrente de memória (chain of memory) (Hervieu-
Léger, 2000, p. 121-129). Por isso, é possível analisar o processo de 
desregulação religiosa nas sociedades modernas, através do fenómeno 
de destruturação da memória coletiva (Hervieu-Léger, 1998, p. 27). 

De acordo com Davie (2002, p. 18), em Hervieu-Léger, as 
sociedades são menos religiosas do que as tradicionais, porque são 
mais incapazes de manter uma memória coletiva que fundamente a 
sua existência religiosa. Para Hervieu-Léger (1998, p. 24-25), a religião 
tradicional tem, no presente, mais dificuldades em florescer por causa 
da complexidade do mundo moderno (o imperativo da mudança e do 
presente; a fragmentação de instituições de memória, como a escola, 
família ou igrejas; ou o imediatismo da comunicação promovido pelos 
media). Surgem fenómenos de desmembramento e atomização da 
memória coletiva que culminam numa amnésia social. As sociedades 
tornam-se menos capazes, do que no passado, de produzir uma 
memória coletiva que lhes faça sentido no presente e que lhes possa 
servir de orientação futura (Hervieu-Léger, 1998, p. 25; 1999, p. 62-63).

No entanto, seguindo o argumento, não existe sociedade humana 
sem um mínimo de memória que permita a produção de um sentido 
de existência coletiva (Hervieu-Léger, 1998, p. 26). Precisamente para 
evitarem situações de vazio simbólico, criadas pela perda de unidade 
e profundidade da memória coletiva, os indivíduos juntam-se em 
pequenos, múltiplos e fragmentados grupos de memória religiosa 
(Hervieu-Léger, 1998, p. 27-29). Algo semelhante àquilo que Luckmann 
(1990) definira como comunidades de transcendências pequenas que, 
apesar da sua dimensão, continuam a poder aproveitar o capital de 
memória existente em si e nas sociedades modernas e construir gradual 

valores sociais. Atualmente, esta missão é desempenhada pelo sistema de ensino ou pelos media 
que moldam, em cada país, a cultura e as tradições das diferentes comunidades nacionais.
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e coletivamente uma estrutura simbólica das relações sociais (Hervieu-
Léger, 1999, p. 53-54; 2000, p. 173). 

Para Hervieu-Léger (1998, p. 27; 1999, p. 180-186) isto 
apresenta um paradoxo: no contexto de uma sociedade secularizada 
e com dinâmicas sociais e culturais rápidas, surgem grupos religiosos 
pequenos, de adesão voluntária, forjados pelos interesses dos 
próprios indivíduos12. Ou seja, assistimos a processos de dissolução da 
autoridade das tradições religiosas institucionalizadas e de atomização 
dos indivíduos que promovem, paradoxalmente, uma forma de religião 
pós-tradicional – mutável e sujeita a revisão e altamente subjetivizada e 
emocional –, caracterizada pela formação de comunidades emocionais 
voluntárias ligadas através de uma memória religiosa dispersa13. 

Esta tendência revela uma reversão no processo de construção 
de identidades religiosas (Hervieu-Léger, 1998, p. 27). Por um 
lado, em sociedades tradicionais, o universo simbólico-religioso e 
a memória coletiva geral eram oferecidos e eram visíveis nas suas 
estruturas, linguagem ou práticas quotidianas. Por outro lado, no 
caso de sociedades diferenciadas, onde a memória perdeu a maioria 
do seu papel organizativo, a memória coletiva tornou-se objeto de 
uma constante reavaliação (Hervieu-Léger, 1999, p. 89). Por oposição 
ao desaparecimento duma memória religiosa vivida nas ações do 
quotidiano, encontramos o desenvolvimento duma religiosidade festiva 
que se manifesta por meio do extraordinário e do excepcional. Surge 
uma nova temporalidade religiosa, de momentos de pico que tende 
substituir a temporalidade cíclica da vida litúrgica, e uma nova geografia 
religiosa, situada em grandes lugares sagrados (por exemplo, santuários). 
A religião abandona a memória viva de uma comunidade local e passa a 

12 HERVIEU-LÉGER (1999, p. 115-116; 2000, p. 163-165) utiliza a metáfora do supermercado religioso 
ou do mercado simbólico, onde o indivíduo circula e satisfaz as suas necessidades em função das 
suas carências e preferências. Isto assemelha-se à ideia de nascimento da cultura de consumo já 
citada em LUCKMANN (1967), DAVIE (2006) e ROOF (2001).
13 Isto sucede, segundo HERVIEU-LÉGER (2001, p. 166), como reflexo dos laços sociais criados 
pela, supracitada, religiosidade nova era. Essencialmente, por conta dos vínculos estabelecidos 
entre os indivíduos nas novas cooperativas de recursos espirituais (livrarias ou estabelecimentos 
educacionais) e das suas novas lógicas de autovalidação das crenças, centradas nas verdades 
subjetivas.
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ser encontrada nestes novos tempos e locais de memória, caracterizados 
por “celebrações efémeras e rituais esporádicos de sociedades sem 
rituais” (Hervieu-Léger, 1998, p. 29).

3. Comentário final

Não obstante as suas dissemelhanças, em todas as teorias 
da individualização ora examinadas existe uma narrativa comum: 
o afracamento da religião institucionalizada conduz a uma maior 
autonomia individual em matéria religiosa que, por consequência, 
incute um espírito consumista na psique religiosa dos indivíduos que, 
enfim, passam a organizar a sua religiosidade individualmente ou em 
pequenos grupos de memória de adesão voluntária, mediante os seus 
anseios particulares momentâneos e os diferentes contextos sociais. 

Nas teorias da individualização, a religiosidade individual 
mantém uma relevância constante, podendo até ter desenvolvimentos 
positivos, face aos avanços da modernização. Isto é possível, porquanto a 
religiosidade individual é construída como uma constante antropológica 
que é inerente à natureza humana. Assim, todos os fenómenos 
religiosos ou espirituais de significado superior podem ser incorporados 
na esfera da religião. A abrangência deste conceito permite, então, aos 
seus teóricos defender que, mesmo quando os conteúdos religiosos 
desaparecem, a tensão primária entre a finitude da vida humana e 
a infinidade das suas possibilidades permaneçam e promovam um 
dinamismo inexorável de procura de conteúdos religiosos.
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Resumo

Nos últimos anos, por influência das novas mentalidades 
religiosas, vieram a público muitas representações de Jesus, por vezes 
exóticas. Antes de recusá-las, porém, devemos nos perguntar se elas têm 
respaldo em tendências da sociedade contemporânea, e compará-las 
com as novas buscas de Jesus, tanto da Teologia como da história.

Palavras-chave: Nova Era, Gnose. Representações de Jesus

Abstract

As a contemporary religious atitude New Age gave rise to new 
images of Jesus. Theese new representations follow tendencies which 
possibly will be reflected in new attitudes in christian life; we should be 
attentive to them.

Keywords: New Age. Gnosticism. New faces of Jesus.
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Introdução

Em 1972 redigi para meus alunos de Filosofia Social uma reflexão 
sobre as circunstâncias e condições da sociedade contemporânea, 
procurando definir suas tendências principais, ou diretrizes de futuro, e 
deste modo detectar e analisar possíveis critérios de entendimento sobre 
“o que está acontecendo” e “para onde vamos”. Repeti ou completei esse 
exercício algumas vezes, e mais recentemente comecei a fazer o mesmo 
tipo de estudo sobre a religião em geral e o cristianismo em particular, 
baseando-me numa reflexão sobre os traços gerais da Nova Era e sua 
consistência, procurando discernir os “sinais dos tempos”, ou seja, 
quais são as tendências que evidenciam possibilidades de sustentação 
e continuidade. A busca é a mesma: critérios de avaliação do que está 
acontecendo. Mais recentemente procurei analisar como é que algumas 
especulações têm descrito a figura de Jesus, para entender, através 
deles, o que Jesus pode vir a significar para aqueles que o procuram ou 
querem entender atualmente.

Numa primeira fase analisei escritos de divulgação mais ou 
menos consistentes, alguns um tanto fantasiosos, mas que têm impacto 
sobre leitores ou que resultam de culturas religiosas não eruditas, e 
posteriormente apliquei essa rede de leituras a livros conhecidos pelo 
grande público, procurando neles algum traço daquilo que o mesmo 
Jesus pergunta: quem dizem por aí que eu sou? (Mt 16,13) (literalmente: 
quem dizem os homens que é o filho do homem?). Nossa principal 
suposição é de que por onde forem as imagens de Jesus, irão, melhor ou 
pior, os caminhos do cristianismo.

1. A teologia crítica luterana do século XIX desconstruiu a 
imagem tradicional sobre a figura e a mensagem de Jesus, chegando 
com Rudolf Bultmann, na primeira metade do século XX a resultados 
que, em suma, nos dizem que não sabemos quase nada sobre o Jesus 
histórico, quem realmente ele foi e o que disse: tudo o que sabemos é 
o que está escrito em grego redigido pelas comunidades cristãs fora da 
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Palestina, por pessoas que provavelmente não conheceram Jesus – é o 
Novo Testamento. No último século verificou-se uma espécie de reação 
judaica: cristãos e judeus pesquisando a vida de Jesus no seu contexto, à 
luz de manuscritos recentemente descobertos mas ainda não totalmente 
discutidos – os do Mar Morto (Qumram), de Nag Hamadi, e os Pseudo 
epígrafos judaicos – e apoiados na arqueologia da Palestina/Israel estão 
mostrando o inverso: que é possível em parte reconstruir a vida e os ditos 
de Jesus no seu contexto judaico. Mas esse é um estudo extremamente 
erudito, ainda em andamento, e diante desse campo de incertezas muitos 
intelectuais cristãos sentiram-se à vontade para imaginar Jesus fora 
dos padrões conhecidos: “a canção de Maria Madalena de Jesus Christ 
Superstar é ouvida em muitos lugares, pelo mundo inteiro” embora traga 
uma interpretação de Jesus e de sua relação com Maria Madalena muito 
distinta da evangélica; para saber por que caminhos anda Jesus hoje em 
dia devemos ler livros escritos por pessoas que não são “membros da 
comunidade” (...) Temos de nos comunicar com os membros interessados 
de nossa cultura e reconhecer também que eles estão lendo alguns 
excelentes livros não escritos por especialistas no Novo Testamento e 
aliviados do jargão” (Charlesworth 217).

2. De fato nos últimos anos muitos intelectuais educados no 
cristianismo, e preocupados com os seus rumos, mas doutrinariamente 
divergentes das versões eclesiásticas e ortodoxas, têm oferecido novas 
representações sobre Jesus: quem ele era, como era, como pode 
ser visto nos dias de hoje. O cristianismo aberto deverá escutá-los, e 
refletir no que dizem e deve (ou lhe será conveniente) compará-los 
com os atuais estudos eruditos – teológicos, históricos, arqueológicos, 
paleográficos – e considerar: Jesus recebeu influência do seu tempo, 
inclusive dos essênios? – parece que sim, mas não era essênio, dizem 
os entendidos em judaísmo. Jesus sofreu influências do hinduísmo, do 
budismo, do gnosticismo, do zoroastrianismo? Não parece provável, 
mas os redatores do Novo Testamento mostram influências pelo menos 
do gnosticismo. E a pergunta que causa maior perplexidade: Jesus sabia 
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quem era? Ou foi desenvolvendo a consciência da sua divindade e da sua 
missão redentora ao longo da vida adulta? Ou essa consciência lhe foi 
atribuída pelos redatores dos Evangelhos? Bultmann de fato pergunta 
(BULTMANN 2004, 60-64) qual era A Ideia que Jesus tinha de Deus e 
logo adiante pergunta pela autoconsciência messiânica de Jesus (I, 1, 
§ 3 e 4); e Charlesworth, que em muitos aspectos importantes diverge 
de Bultmann, resume as duas perguntas numa só: O Conceito que Jesus 
tinha de Deus e sua autocompreensão (CHARLESWORTH 1992, 146, 
título do cap.6). Ora tradicionalmente estávamos acostumados a pensar 
que “Jesus sabia muito bem que era Deus e que tinha vindo para salvar 
o mundo”: se, analisando o Novo Testamento, os teólogos chegaram à 
conclusão de que essa consciência foi evoluindo e se formando, e que 
só nos escritos em grego, uma geração depois da pregação de Jesus, é 
que se consolidou tal como a aprendemos, então percebemos que o 
cristianismo nas primeiras décadas andou à procura de si mesmo. Mais 
ainda: os séculos seguintes, entre doutores, padres da Igreja, debates 
e concílios, o que fizeram foi continuar uma busca que, se apaziguou, 
mas retornou com os novos tempos. E então perguntamos: as novas 
representações de Jesus: mais humano (menos transcendente), mais 
gnóstico (salvação pelo conhecimento e pela iluminação) podem de 
algum modo influenciar na evolução do cristianismo das próximas 
gerações? Não foi isso que aconteceu com os apóstolos e discípulos?

3. Esta constatação é perturbadora porque pelo menos nas duas 
questões citadas retornamos a graves problemas dos primeiros séculos 
do cristianismo. A insistência da humanidade de Jesus, sem, certamente, 
negar a sua divindade (como fez Ario) foi característica da Escola de 
Antioquia (Teodoro de Mopsuéstia, Nestório, João Crisóstomo e muitos 
outros) que não aceitou a fórmula da Mãe de Deus (Theotokos, a que 
pariu Deus) e a rejeitou no concílio de Éfeso (451) porque era contra 
o excesso de alegorias e fórmulas metafóricas da Escola de Alexandria 
(Clemente, Orígenes, Atanásio...); porém a condenação da posição 
de Antioquia e do seu líder, o Patriarca de Constantinopla, Nestor 
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(Nestório) não foi resultado de debates doutrinais no concílio, mas de 
manobras escusas e prepotentes do Patriarca de Alexandria, Cirilo. O 
retorno das ideias de Antioquia, notáveis em muitas obras recentes – 
Gibran, Cury, Trevisan e muitos teólogos do século XIX – deixa supor 
que estamos preferindo um Jesus mais humano, mais terra-a-terra, e 
um cristianismo mais humanista. Essa é uma atitude perigosa para a 
doutrina da transcendência, e vai no mesmo sentido da outra doutrina 
que abalou os alicerces do cristianismo durante mais de dois séculos: 
o gnosticismo, que pregava, e continua pregando, um cristianismo 
sem sacrifício, sem cruz, salvando pelo conhecimento; neste ponto 
as tendência atuais gnósticas, muito fortes, recebem apoio de outras 
religiões como o budismo, influente em alguns setores do cristianismo.

4. O cristianismo definiu-se nos quatro primeiros séculos de sua 
existência através de muitos fatores, entre os quais os grandes debates 
teológicos acerca da Trindade divina e da personalidade teológica de 
Jesus Cristo. Durante mais de um milênio a imagem do Deus-Homem-
Salvador (ixthus) resistiu a muitos embates, até que a crítica histórica do 
século XIX veio de novo pô-la em questão, e a desmitologização do século 
XX obrigou a rever a identidade e a personalidade de Jesus. A crença 
comum não sentiu muito os efeitos dessa Teologia, mas para alguns 
ela foi devastadora. Porém a intensa circulação popular de perguntas 
que atualmente se publicam acerca de Jesus – em livros romanceados 
e em revistas acessíveis – encontrou uma teologia para leigos solapada 
em suas bases – a Teologia erudita deixou de ter respostas fáceis para 
os cristãos comuns. Por outro lado as novas mentalidades religiosas 
entraram em ação, quer com as ideias gnósticas e imanentistas da Nova 
Era quer com os movimentos carismáticos e neo-pentecostais, que 
muitas vezes prescindem da Teologia Fundamental, e apresentam Jesus 
excessivamente próximo, fraterno e demasiado humano. Sob tantos 
impactos a coluna central do cristianismo, a crença no próprio Jesus 
Cristo, vacila, e com ela toda a fé: não há mais uma âncora sólida à qual 
se agarrar, e parece que Jesus “nunca mais será o mesmo”.
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Na verdade, quando olhamos em volta e examinamos o grande quadro, vemos 

sinais de todos os tipos de forças futuristas de transformação (GROSSO, 1999, 

440).

É como se estivéssemos diante de uma porta ligeiramente entreaberta, pela 

qual se escoa uma luz brilhante (...) uma paisagem de maravilhas (...) uma 

nova dimensão. Os que espiaram pela fresta da porta dizem que devemos nos 

preparar para o que está vindo. (GROSSO ib. 441)

Conclusão

As circunstâncias da época atual (mentalidade religiosa tolerante 
e múltipla, valores sociais fluidos, busca da utopia e da fantasia) obrigam 
o cristianismo a ser aberto às doutrinas divergentes, por mais exóticas 
que às vezes pareçam, e como diz São Paulo: tudo provar para escolher 
o que convém. O cristão de fé consolidada não pode existir (como em 
nenhuma outra religião atual) pois todos devem refletir muito mais 
sobre sua fé e suas doutrinas.

Ou, de modo mais erudito: hoje em dia são apresentadas muitas 
variantes de Jesus: o marxista, o príncipe da paz, o carismático, o messias 
negro, o libertador dos pobres... “Jesus volta a ser muito popular e 
importante para mais gente que os historiadores” (CHARLESWORTH 
1992, 42). Temos que escutar essas ressignificações, e em primeiro 
lugar limpar delas as contradições e o que é incompatível com o Novo 
Testamento (ib).

Repetindo e confirmando: Ninguém é dono da imagem de Jesus, 
nem sequer os cristãos (LUPI 2015, 46).
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Resumo

Vivemos num mundo em acelerada mudança, no qual nenhuma 
verdade tem o amanhã assegurado, e isto é o oposto do Cristianismo, 
o qual pressupõe uma verdade intemporal. Nesta comunicação, 
propomo-nos pensar a relação de tensão entre Cristianismo e Cultura 
na contemporaneidade ocidental. Com este propósito julgamos ser útil 
revisitar Kierkegaard. Ora, noutros tempos, a prática do Cristianismo 
implicava ser perseguido pela ordem estabelecida, e ainda hoje, em 
alguns sítios, ser cristão inclui arriscar a própria vida. Mas nada disso 
acontece no Ocidente cristão. Contudo, Kierkegaard não partilhava do 
pressuposto de que o Cristianismo estivesse a salvo na Cristandade. 
Na sua opinião, o Cristianismo permanecia um ideal profundamente 
desafiante. Mas acreditava que este estava permanentemente sob 
pressão para se tornar aceitável ao mundo. Se se confunde a liberdade 
religiosa com a liberdade de definir o que é ser cristão, então isso significa 
que a noção de Cristianismo se desligou do seu significado original 
para se tornar numa abstracção que pode assumir qualquer forma. 
Ora, segundo Kierkegaard, para evitar este processo de esvaziamento 
o Cristianismo precisa de conciliar liberdade religiosa e autenticidade 
cristã. Para isso, terá de confiar na sua verdade em vez de tomar a 
Cultura presente como critério de verdade.

Palavras-chave: autenticidade cristã, Kierkegaard, liberdade 
religiosa
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Abstract

We live in a fast-changing world in which no truth seems to endure, 
and this is the opposite of Christianity, which assumes a timeless truth. 
In this study, we will propose to analyze the tension between Christianity 
and Culture in Western contemporaneity. For this purpose, we consider 
useful to revisit Kierkegaard. In other times, the practice of Christianity 
implied being persecuted by the established order, and even today, in 
some places, being a Christian includes risking one’s life. But none of 
this happens in the Christian West. However, Kierkegaard did not share 
the assumption that Christianity was safe in Christendom. In his view, 
Christianity remained a deeply challenging ideal. But he believed that 
it was constantly under pressure to become acceptable to the world. 
If one confuses religious freedom with the freedom to define what it 
is to be a Christian, then it means that the notion of Christianity has 
detached itself from its original meaning to become an abstraction that 
can assume any form. According to Kierkegaard, to avoid this process 
of emptying, Christianity needs to reconcile freedom of religion and 
Christian authenticity. For that, it must trust on his own truth instead of 
taking the present Culture as a criterion for truth.

Key words: Christian authenticity, Kierkegaard, freedom of 
religion
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Introdução

Vivemos num mundo em acelerada mudança, no qual nenhuma 
verdade perdura, e isto é o oposto do Cristianismo, o qual pressupõe uma 
verdade intemporal. Neste artigo, propomo-nos revisitar Kierkegaard 
para pensar a relação de tensão entre Cristianismo e Cultura na 
contemporaneidade ocidental.

No seu tempo, a vida de Jesus foi um desafio à ordem estabelecida, 
e pagou com a própria vida a oposição do mundo (EVANS, 2009: p. 9). 
O contraste entre a vida de Jesus e a voz do mundo ficou manifesta, foi 
gritante, mas não houve, da parte de Jesus, uma condescendência, uma 
tentativa de amenizar a sua mensagem, de a fazer mais agradável aos 
ouvidos dos seus contemporâneos. Não. Jesus pagou com a sua vida, mas 
não procurou a aprovação da ordem estabelecida. Kierkegaard pensa 
que esta forma de Jesus se relacionar, por um lado, com a mensagem 
que ele trazia consigo e, por outro lado, com o mundo, é decisiva para 
a própria essência daquilo que é o Cristianismo. Para ele, o cristão que 
se torna honestamente um seguidor de Cristo deve esperar da parte 
da ordem estabelecida e do mundo a mesma oposição e perseguição 
(EVANS, 2009: p. 9).

Evidentemente, ainda hoje, em alguns sítios, ser cristão 
significa correr perigo de vida. Mas nada disso se passa no Ocidente. 
Aparentemente, o cristão já não corre perigo desde que a sociedade 
ocidental se tornou cristã (EVANS, 2009: p. 9). Contudo, Kierkegaard 
não partilhava do pressuposto de que o Cristianismo está a salvo 
na Cristandade. Na verdade, segundo ele, aquilo que se passa na 
Cristandade, justamente nas sociedades ocidentais que aparentemente 
se tornaram cristãs, tem todo o aspecto de um crime: “a Christian crime 
continued over the centuries and practiced by millions” KIERKEGAARD, 
2009b, p. 40. 

O crime a que Kierkegaard alude não é, evidentemente, da 
mesma espécie que os atentados terroristas que os cristãos sofrem 
em algumas partes do mundo, ou da violência física a que Jesus foi 
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submetido. KIERKEGAARD (2009c) estava preocupado com a corrupção 
produzida pelo processo histórico que pressiona o Cristianismo para se 
acomodar às exigências dos tempos. De facto, rejeita a suposição de que 
a sociedade se tornou verdadeiramente cristã e considera que é preciso 
compreender como a ordem estabelecida “is doing everything to satisfy 
the demands of the time” (KIERKEGAARD, 2009b, p. 473). 

Como se sabe, Kierkegaard fez críticas azedas à Igreja da 
Dinamarca do seu tempo. Evidentemente, podemos ter a tentação de 
reduzir esta crítica ao seu momento histórico. Mas, por outro lado, 
as críticas de Kierkegaard não parecem cingir-se a um determinado 
contexto histórico, o do Cristianismo na Dinamarca do século XIX 
(FERRO, 2015: 5-6). Pelo contrário, são críticas que, embora possam 
aplicar-se ao tempo de Kierkegaard, sugerem que aquilo que está em 
causa tem o valor de uma constante. De facto, parece estar a referir-se a 
um fenómeno mais abrangente. Parece estar a referir-se a um processo 
histórico, mais concretamente, “a filtering process” (KIERKEGAARD, 
2009b: 219).

O processo histórico introduz factores de deslizamento face à 
mensagem original porque pressiona a mensagem cristã a adaptar-se 
às exigências do tempo: “then the only conception of Christianity that 
remains will make Christ and the apostles, etc., comical. Then it will 
become a parallel to Don Quixote”, reduzido à imagem de um homem que 
tem uma obsessão: “that is absolutely the one and only consequence, 
the only thing that will satisfy the demands of the age” (KIERKEGAARD, 
2011: 307). O Cristianismo do Novo Testamento tornou-se cómico, e só 
não provoca o riso porque já não existe (KIERKEGAARD, 2017: 36). No 
entanto, as pessoas continuam a chamar-se cristãs, alegadamente, por 
referência ao Novo Testamento.

Portanto, a constante para que Kierkegaard aponta é a existência 
de um “conflict between Christianity and the world” KIERKEGAARD, 
2009b, p. 393. Conflito este que não se verifica apenas na forma mais 
evidente que opõe o Cristianismo ao mundo pagão, como era o caso dos 
primeiros cristãos no mundo romano. Pelo contrário, está em causa o 
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mundo dito cristão, a Cristandade ocidental, a ordem estabelecida que 
se identifica como cristã. Kierkegaard também não está a referir-se ao 
ateísmo. As suas críticas mais incisivas não visam os ateus, ou aqueles 
que se definem como agnósticos, mas sim os que se afirmam seguidores 
de Cristo. Neste sentido, Kierkegaard aponta para as incongruências 
internas na ordem estabelecida e na Cristandade. O que está em causa 
é a verdade enquanto correspondência entre um determinado ideal 
que se adopta, ou que se diz ter, e o modo como o sujeito que diz ter 
adoptado esse ideal vive. Ou seja, Kierkegaard procura chamar a atenção 
para uma falta na relação com o modelo.

Conflito entre Cristianismo e Cultura

A sociedade está continuamente sujeita a mudanças culturais 
decorrentes do próprio processo histórico. Esta transformação cultural, 
por sua vez, coloca uma enorme pressão sobre o Cristianismo para 
adoptar novas interpretações teológicas de modo a conciliar-se com os 
padrões culturais. Para Kierkegaard, a Igreja oficial da Dinamarca, sua 
contemporânea, operava uma modificação constante da religião do 
Novo Testamento para se tornar relativamente aceitável para o mundo 
e concordar com as exigências do tempo (KIERKEGAARD, 2009b, p. 40): 

The Christianity of the New Testament does not exist at all. Here there is nothing 

to reform; it is a matter of throwing light on a Christian crime continued over 

the centuries and practiced by millions (more or less guilty), a crime whereby 

little by little, in the name of the perfecting of Christianity, a sagacious attempt 

has been made to trick God out of Christianity and Christianity has been turned 

into exactly the opposite of what it is in the New Testament. 

O crime de que Kierkegaard fala é o assassínio do cristianismo do 
Novo Testamento perpetrado pela própria ordem cristã estabelecida. A 
pressão sobre o Cristianismo para adoptar novas interpretações teológicas 
que acompanhassem as mudanças culturais levou a Cristandade a 
alterar o cristianismo do Novo Testamento para um cristianismo mais 
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confortável. Assim, a ordem cristã estabelecida transformou-se numa 
caricatura do cristianismo autêntico que se esqueceu do que significa 
seguir Cristo. Quer dizer, segundo KIERKEGAARD (2017: 36), “we continue 
to pretend everything is as it should be in calling ourselves Christians 
on the basis of the N.T.”, mas o cristianismo do Novo Testamento “has 
disappeared from life”. 

Portanto, em causa está um processo histórico que não se limita 
à realidade do tempo de Kierkegaard. Mas que processo é este e qual 
a sua origem? Aparentemente, Kierkegaard considera que a raiz do 
problema se encontra no próprio humano (FERRO, 2015: 5-6). Vejamos 
em que sentido.

Ora, o Cristianismo exige do sujeito uma modificação que tem 
enormes custos. Enquanto ideal, o Cristianismo é significativo para o 
sujeito, mas também requer deste um esforço. É isto que se passa com 
todos os ideais, porque a própria noção de ideal implica que se trata de 
algo pelo qual o sujeito se mede e julga a si mesmo; contudo, significa 
também que se trata de algo que se visa, mas que ainda não se possui. 
Se assim não fosse, não seria um ideal. Então, para ser honesto, o sujeito 
deveria, ou aceitar pura e simplesmente o que lhe é exigido e esforçar-
se por isso, ou rejeitar pura e simplesmente o Cristianismo. Em ambas as 
possibilidades está envolvido um custo. Mas em ambas há honestidade 
(KIERKEGAARD, 2009b, p. 48): 

I want honesty. If this, then, is what the generation or the contemporaries 

want, if they want straightforwardly, honestly, candidly, openly, directly to 

rebel against Christianity and say to God, “We cannot, we will not submit to 

this power” – but, please note, this is to be done straightforwardly, honestly, 

candidly, openly, directly – well, then strange as it might seem, I go along with 

it, because I want honesty. Wherever there is honesty, I am able to go along 

with it; an honest rebellion against Christianity can be made only if one honestly 

acknowledges what Christianity is and how one relates oneself to it.

Contudo, o sujeito prefere não assumir o esforço que o 
Cristianismo requer dele, nem assumir a rejeição do Cristianismo, 
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pois rejeitar um ideal é sempre doloroso. Assim, o sujeito encontra 
uma solução de mediação: deixa-se continuar como sempre e, em 
vez de se modificar a si mesmo e à sua vida, introduz modificações no 
próprio ideal. No final do processo, o “Cristianismo” passou a estar sob 
categorias completamente diferentes, mesmo opostas, e o sujeito pode, 
agora, continuar a sua vida sem exigir de si grandes esforços e, ainda 
assim, considerar-se cristão (KIERKEGAARD, 2009b, p. 219):

Water is filtered, and in this process the impure components are removed. 

History is a process in an entirely opposite sense. The idea is applied – and now 

enters into the process of history. But this, unfortunately, does not consist in – 

ludicrous assumption! – the purifying of the idea, which never is purer than at 

the beginning. No, it consists, at a steadily increasing rate, in botching, babbling, 

and prattling the idea, in vitiating the idea, in – the opposite of filtering – putting 

in the impure components originally lacking, until eventually, by way of the 

enthusiastic and mutually approving collaboration of a series of generations, 

the point is reached where the idea is completely destroyed, the opposite of the 

idea has become what is now called the idea and this, it is claimed, has been 

achieved by the historical process, in which the idea is purified and ennobled.

Trata-se de um processo através do qual, pouco a pouco, 
o Cristianismo na sua forma original é transformado em algo 
completamente diferente, tão diferente que acaba por se transformar 
exactamente no oposto. A Igreja oficial acaba por fazer parte deste 
processo através do qual, paulatinamente, se esbate aquilo que significa 
ser cristão (KIERKEGAARD, 2015: 125).

Evidentemente, pela própria natureza do Cristianismo, a 
mensagem cristã nunca é mais pura do que no seu começo, precisamente, 
em Cristo. A vida de Cristo representa um desafio radical posto aos 
homens, seja na Dinamarca do século XIX, seja no Império Romano do 
I século. No entanto, enquanto Jesus estava disposto a dar a sua vida 
pela sua mensagem, Kierkegaard via na Igreja dinamarquesa o desejo de 
se adaptar ao mundo. Ou seja, enquanto o Cristianismo “came into the 
world through its need to suffer unto death for the faith”, KIERKEGAARD 
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(2015: 208) olhava para a Cristandade do seu tempo e via exactamente 
o oposto: que a Cristandade havia abandonado o Cristianismo.

Como se percebe, o que está em causa é a ideia de que o 
Cristianismo deva ser reformado, que deve adaptar-se às novas 
realidades ou conciliar-se com as noções prevalentes na comunidade. 
Assim, Kierkegaard parece rejeitar a noção de liberdade religiosa, pois 
parece estar a afirmar que o indivíduo não deve ser livre para decidir 
naquilo que deve acreditar. 

Ora, de facto, Kierkegaard pensava que a noção de liberdade 
religiosa sua contemporânea estava longe de constituir uma vitória 
do Cristianismo. Antes, pelo contrário, na sua perspectiva, expressava 
que o Cristianismo tinha abandonado a esperança de se sair vitorioso 
no mundo (KIERKEGAARD, 2015: 208). E, por isso, cedia à cultura do 
momento. Para Kierkegaard, cada um deve tornar-se cristão em virtude 
de uma decisão pessoal, e não por imposição ou costume. Contudo, esta 
liberdade – que é um elemento fundamental do Cristianismo –, não deve 
ser confundida com a suposta liberdade de definir o que significa ser 
cristão. Se se confunde a liberdade religiosa com a liberdade de definir 
o que é ser cristão, então isso significa que a noção de Cristianismo se 
desligou do seu significado concreto (seja este qual for) para se tornar 
uma abstracção. Ou seja, Kierkegaard não negava a noção de liberdade 
religiosa enquanto liberdade do indivíduo adoptar a religião que bem 
entender – ou de não adoptar nenhuma. Mas ao confundir-se esta 
liberdade fundamental de adoptar ou não adoptar o Cristianismo como 
ideal de vida, com a liberdade de definir o que é o Cristianismo, aquilo que 
acontece é que ficamos com um conceito vazio. Isto é, ficamos apenas 
com um nome no qual pode caber qualquer categoria ou concepção. 
O Cristianismo torna-se, assim, uma realidade essencialmente nominal, 
um substantivo que se aplica àquilo que melhor nos convém. Passamos, 
então, a lidar com uma convenção que depende das variações culturais, 
ou com uma opinião privada, que depende das concepções particulares 
de cada um sobre os mais diversos temas. Surgem assim vários 
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fenómenos de erosão, como a fragmentação e a individualização da 
experiência religiosa (KIERKEGAARD, 2009a, p. 7):

There is a vigorous party spirit astir everywhere. […] We have five anti-infant 

Baptists, seven Baptists, nine Anabaptists. Among the Baptists there are three 

who think the adults should be baptized in salt water, two who think they 

ought to be baptized in fresh water, and one who mediates between the two 

factions and insists on brackish water. […] Right now in Pistol Street someone 

is supposed to have retired into solitude to think up a new religion, and his 

conclusions are expectantly awaited in the neighboring streets, […]. Party spirit 

is stirring everywhere. Soon there will be insufficient manpower to have one 

person for each party.

Deve insistir-se que Kierkegaard não pretende negar o papel 
decisivo da consciência individual. O decisivo é, precisamente, a 
subjectividade e a decisão. O que estava em causa era a honestidade. Na 
verdade, para ele, a própria existência de um cristianismo transformado 
em ordem estabelecida – i.e., numa religião organizada, oficial, 
institucionalizada – já era uma concessão “that has arisen because each 
and every one of us has at one or another point reduced what it is to 
be a Christian in the strictest sense” KIERKEGAARD (2015: 125). Um 
cristianismo transformado em ordem estabelecida é uma contradição, 
algo contra-natura, contrário à natureza do próprio Cristianismo.

Todavia, se Kierkegaard insiste na noção de honestidade 
apontando para uma autenticidade cristã, poder-se-ia perguntar quem é 
que define, afinal, o que é o Cristianismo autêntico, ou a que corresponde 
um verdadeiro cristão. Contudo, na verdade, este é um outro problema 
– que não aquele que aqui se discute, ou aquele que Kierkegaard visava 
com as críticas a que aqui aludimos. Ou seja, independentemente do 
que seja o Cristianismo, o que está em causa é que o Cristianismo não 
pode ser aquilo que cada um entende, tal como também não pode ser o 
que uma instituição humana diz que ele é, pois em todas estas situações 
reverte-se a noção de religião para convenção. Isto é: confunde-se 
Cristianismo com Cultura. 
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Quer dizer, ou bem que o sujeito reconhece que as noções de 
religião e de Deus são meras convenções, conceitos ou conjunto de 
preceitos formulados pelos homens ao longo de séculos. E, então, 
a religião cristã, como outra qualquer, foi uma criação humana que 
os homens podem alterar a seu belo prazer. Pode ter desempenhado 
um papel importante na História, mas foi uma criação humana. Neste 
caso, o sujeito poderia exigir, com toda a legitimidade, que as noções 
de cristão e de Cristianismo se adaptassem às necessidades do tempo, 
se conciliassem e até fortalecessem as concepções éticas culturalmente 
vigentes, pois a religião seria um instrumento ao serviço do homem. 
Assim, faria todo o sentido que se fizesse da religião aquilo que melhor 
conviesse em cada momento histórico particular.

 Mas, por outro lado, o sujeito também pode reconhecer que ser 
cristão significa tomar como modelo o Deus que se fez homem. Neste 
caso, assumiria que ser cristão não corresponde a uma noção arbitrária, 
que tanto pode ser isto como aquilo. Assim, reconheceria que não é ele 
próprio, nem o Homem em geral, aquele que define o que se trata de 
ser para se ser cristão, pois o modelo é Cristo. Neste caso, Deus já não é 
uma criação humana para satisfazer a necessidade moral da sociedade, 
ou para justificar as tendências éticas culturalmente dominantes. Pelo 
contrário, deste ponto de vista Deus é Deus, e o homem é homem. Já 
não se pode dizer o inverso.

Ora, do ponto de vista de Kierkegaard, ambas as opções seriam 
aceitáveis (KIERKEGAARD, 2009b, p. 48): “Wherever there is honesty, 
I am able to go along with it”. Ou bem que o sujeito considera que o 
Cristianismo é apenas uma criação humana, e o assume directamente, 
sem hesitações. Ou bem que o sujeito considera o Cristianismo como 
uma religião de Deus. As duas em simultâneo, considerar que o 
Cristianismo tem que ver com Deus e, simultaneamente, que o indivíduo 
tem liberdade para decidir o que significa ser cristão, isto significa querer 
agradar a dois senhores.

Portanto, o decisivo é a relação que se estabelece com a ideia de 
Cristianismo. Para se ser cristão é preciso, evidentemente, ter uma ideia 
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do que significa ser cristão. Mas, para Kierkegaard, se se afirma que ser 
cristão é ser seguidor de Cristo e, simultaneamente, se procura definir 
esta noção apelando para as necessidades da sociedade, então está-se 
simplesmente a confundir o Cristianismo com a Cultura.

Ora, como nota BARNETT (2016: 165-166), Kierkegaard aponta 
para uma “contradiction between Christian ideality and secular reality”, 
mas esta contradição tem uma estrutura complexa, pois consiste no 
facto de que o Cristianismo simplesmente desapareceu (KIERKEGAARD, 
2017: 36). Desapareceu da vida, mas desapareceu também do próprio 
ideal, porque este foi paulatinamente adaptado ao mundo. Quer dizer, 
podia-se ter rejeitado o ideal cristão e assumido outro qualquer, mas, em 
vez disso, a Cristandade operou uma operação bastante mais insidiosa: 
alterou o próprio ideal. Portanto, a tarefa é tornar o ideal cristão 
(autêntico) novamente manifesto, expondo assim um cristianismo 
contemporâneo em desacordo com as suas próprias origens. Mas aquilo 
que aqui está em causa nesta ideia de retorno às origens é, antes de 
mais, a própria noção de mártir, no sentido em que o cristão autêntico 
está disposto a manter-se fiel, a sacrificar tudo, incluindo a sua própria 
vida, para ser seguidor de Cristo – em vez de se vender à cultura do 
momento. Kierkegaard acreditava que o Cristianismo deve ser sempre 
militante, lutando para preservar as suas categorias contra o mundo, 
i.e., apesar das mudanças deste e, precisamente, porque o mundo é 
mudança.

Há, portanto, um confronto permanente entre Cristianismo e 
Mundo, o qual é visível “nos confrontos com os usos e costumes, com os 
valores de uma comunidade” e, de modo geral, com a Cultura enquanto 
tal (FABRIS, 2008: 543). Mas Kierkegaard aponta para uma contradição 
constante entre o Cristianismo e o mundo que consiste no próprio facto 
de o mundo estar permanentemente sujeito à transformação cultural, 
e isto é o oposto do Cristianismo porque o ideal cristão nunca é mais 
puro do que no seu começo, em Cristo. A Cultura está em perpétua 
mutação, mas o ideal cristão é sempre o mesmo. Trata-se, pois, de uma 
contradição insanável.



84

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

Ora, nós vivemos, justamente, num mundo em acelerada 
mudança, no qual nenhuma verdade tem o amanhã assegurado. Contudo, 
os cristãos, sendo cristãos, são também parte de uma comunidade 
cultural particular, o que significa que estão sujeitos a contínuas pressões 
culturais para a mudança. De facto, à medida que a cultura ocidental está 
a mudar rapidamente, o Cristianismo parece estar a remodelar-se na 
tentativa de corresponder às expectativas culturais entretanto criadas 
(SILVA, 2017). O problema aqui não é que o Cristianismo desapareça 
num Oceano de ateísmo, mas sim que o Cristianismo se modifique a 
si mesmo para responder a exigências externas. Segundo Kierkegaard, 
para evitar o processo de corrosão interna, o Cristianismo precisa de 
confiar na sua própria verdade em vez de procurar corresponder aos 
critérios culturalmente vigentes. Esta lição kierkegaardiana é extensível 
ao momento presente.

Assim, seguindo as indicações de Kierkegaard, o maior desafio 
colocado ao Cristianismo contemporâneo é evitar que ele próprio se 
transforme numa constante modificação da religião do Novo Testamento 
para atrair e ser relativamente mais aceitável para a Cultura.

A cultura ocidental, democratizada, consagra a liberdade religiosa 
como um direito fundamental. Hoje, a confissão religiosa de cada um 
é entendida como uma matéria de adesão voluntária. Esta mudança 
favoreceu a autenticidade já que a religião deixou de ser um mero hábito. 
Mas numa cultura fortemente individualizada em que cada um é livre 
de fazer as suas próprias escolhas, a liberdade religiosa é, facilmente, 
confundida com formas de religiosidade auto-construída (BECK, 2010; 
LUCKMANN, 1967). Tradicionalmente, a religião oferecia um conjunto 
de crenças disponíveis para todos e, então, era suposto que o indivíduo 
aceitasse essas crenças. O indivíduo era moldado à imagem da religião 
estabelecida. Mas agora é a religião que é moldada à imagem do indivíduo. 
Do ponto de vista de Kierkegaard, o mundo limitou-se a passar de uma 
inautenticidade (na qual a decisão individual era transferida para a ordem 
estabelecida) para outra inautenticidade (na qual o indivíduo se julga no 
direito de decidir o que significa ser cristão).
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Simultaneamente, vive-se numa cultura plural, pautada pela 
coexistência de posições diferentes e mesmo irreconciliáveis entre 
si. Assim, as nossas sociedades são, cada vez mais, marcadas pela 
diversidade religiosa, filosófica e ética (RAWLS, 1993). Ao contrário de 
outras épocas, parece faltar um consenso objectivo sobre matérias 
fundamentais que se tornam, por isso, fracturantes. Já não sabemos 
“se e quando podemos – ou se devemos mesmo – tirar a vida a seres 
humanos”, “quando é que um ser humano é uma pessoa, que é um ser 
humano”, ou “quem é sujeito de direitos”, etc. (FERRO, 2015: 108). Deste 
modo, a proliferação de doutrinas opostas, combinada com a liberdade 
de cada um conceber o cristianismo que bem entender, resulta no 
crescimento de novos movimentos religiosos, construídos à medida das 
necessidades espirituais e das convicções éticas e filosóficas de cada 
um. É a religião em fragmentos (CAFFARENA e MARDONES, 1993), do 
supermercado espiritual (GREENFIELD, 1979), à la carte (MONCADA). 
Assim, o cristianismo contemporâneo fragmenta-se numa multiplicidade 
(DUQUE, 2014: 35). Transforma-se, portanto, naquilo que cada homem 
quiser chegando ao extremo da igreja do indivíduo solitário (ROOF, 
2001), fazendo lembrar o trecho de KIERKEGAARD (2009a, p. 7) citado 
acima: “Soon there will be insufficient manpower to have one person 
for each party”.

De igual modo, as igrejas cristãs tradicionais sofrem pressões 
constantes para acompanharem a evolução da sociedade em temas 
como a sexualidade, a família, o casamento, o divórcio, a vida e a morte. 
Vivemos numa cultura impregnada pelo imperativo da mudança que 
pressiona a Igreja a adaptar-se aos novos tempos, a evoluir e a acertar o 
passo com o ritmo da evolução das sociedades e da cultura. 

O problema que se coloca é, então, saber até que ponto deve o 
Cristianismo adaptar-se às circunstâncias históricas e às transformações 
culturais que, no nosso mundo, ocorrem a uma rapidez inusitada. 
O perigo para que Kierkegaard aponta é que esta pressão cultural se 
traduza numa corrupção da verdade cristã. Com isto, não pretende, 
de modo nenhum, afirmar que a religião institucional é detentora 
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da verdade, ou que os seus preceitos são inquestionáveis. De facto, 
KIERKEGAARD (2015: 125) de modo nenhum julgava que os indivíduos 
devem, simplesmente, conformar-se aos ditames das igrejas, tradicionais 
ou outras. Pelo contrário, aquilo que está em causa é que o modelo 
cristão não é a cultura vigente num determinado momento histórico, 
ou numa determinada comunidade, mas sim a vida de Cristo. De modo 
que, ainda que possa haver discussão e reflexão, esta não deve ser 
originada, e muito menos conduzida, por um imperativo cultural, ou de 
conformação aos padrões culturais.

O Cristianismo contemporâneo depara-se também com uma 
cultura laica, científica e filosófica que não aceita as reivindicações 
religiosas como válidas (CORREIA, 2014). PLANTINGA (1984: 301) tem a este 
respeito uma posição perfeitamente consistente com o ponto de vista de 
Kierkegaard. Segundo ele, aquilo que os filósofos cristãos precisam é “less 
accommodation to current fashion and more Christian self-confidence”. 
Na sua perspectiva, os filósofos cristãos estão demasiado preocupados em 
justificar a teologia cristã à luz de critérios externos ao Cristianismo (como 
o verificacionismo). O Cristianismo contemporâneo parece sucumbir à 
tentação de tentar mostrar que está à altura dos critérios de verdade que 
não são os seus, em vez de se preocupar principalmente com aquilo que 
é decisivo do ponto de vista cristão. De acordo com Plantinga, um filósofo 
cristão deve manter-se resolutamente fiel aos seus princípios cristãos em 
vez de procurar acomodar o Cristianismo aos critérios da Filosofia e da 
Ciência contemporânea. 

Conclusão

Para a cultura do seu tempo, a vida de Cristo representou um 
desafio decisivo. Por isso, sofreu a oposição e a perseguição da ordem 
estabelecida. Mas no Ocidente, aparentemente, o cristão já não corre 
este risco, pois a sociedade ocidental tornou-se cristã. Contudo, para 
Kierkegaard, aquele que quiser tornar-se um verdadeiro seguidor de 
Cristo deve sempre esperar sofrer a oposição do mundo. Kierkegaard 
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rejeita o pressuposto de que, na Cristandade, ser um cristão autêntico 
já não representa qualquer dificuldade. Se ser cristão parece já não 
representar nenhum desafio, isso é assim porque a Cristandade suavizou 
paulatinamente o carácter radical das exigências cristãs. Na verdade, a 
vida de Cristo representa um desafio tão radical no século XXI como era 
no século I. Assim, Kierkegaard acredita que ser cristão requer sempre 
o mesmo espírito de sacrifício, de estar disposto a sacrificar tudo. Para 
ele, o Cristianismo precisa de se manter fiel a si mesmo contra o mundo. 

As análises de Kierkegaard parecem identificar dois fenómenos 
fulcrais na erosão do Cristianismo. Um deles é o próprio processo 
histórico a que a Cultura está submetida. Há, assim, uma oposição 
estrutural entre o Cristianismo, que oferece um ponto de referência fixo, 
e a Cultura, cuja essência é não ter um ponto fixo, pois caracteriza-se, 
precisamente, pela variação e pela evolução permanente. O segundo 
fenómeno a que Kierkegaard alude é a confusão entre a liberdade 
religiosa e a liberdade de definir o próprio ideal cristão. A combinação 
destes dois fenómenos resulta no peculiar e complexo fenómeno da 
confusão entre Cultura e Cristianismo. Ou seja, no facto de se tomar o 
Cristianismo como mais um elemento cultural, entre outros, e, como 
todos os outros, modificável pelo processo histórico. 

Ora, nada disto teria algo de especial se estivéssemos a falar do 
ponto de vista ateu. Mas não. O fenómeno é grave, do ponto de vista de 
Kierkegaard, porque se está a falar daqueles que se consideram cristãos 
mas que exigem do Cristianismo que se actualize continuamente, que 
se acomode às transformações culturais e que se meça a si mesmo 
perante os padrões culturalmente vigentes. Assim, esta corrupção do 
Cristianismo pela própria Cristandade é bastante mais grave do que 
qualquer oposição vinda directamente de fora. Isto é assim porque 
esta corrupção transforma aquilo que significa ser cristão em algo 
completamente diferente do seu sentido originário. Ou seja, esbate-se 
completamente a diferença entre ser ou não ser cristão, pois o ideal 
cristão é moldado a partir de padrões que lhe são externos. No limite, 
ser cristão já não implica qualquer modificação existencial.
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 Parafraseando Camões, mudam-se os tempos, muda-se o 
Cristianismo. Ora, se o Cristianismo pode ser mudado de acordo com as 
vontades, isto significa que deixou de constituir um ponto fixo e de ter 
um significado preciso, para passar a poder adquirir qualquer um. Quer 
dizer, a ser assim, o Cristianismo transforma-se num conceito vazio, 
porque passa a poder designar aquilo que se quiser. E, então, passa a 
não ser mais do que um nome que o sujeito atribui a si mesmo sem que 
isso implique um conteúdo existencial preciso.

Ora, tal como os mártires estavam dispostos a sacrificar tudo, 
incluindo a própria vida, para viver e morrer segundo o ideal cristão, 
Kierkegaard considera que, para evitar o processo de corrosão, o 
Cristianismo precisa de conciliar liberdade individual e autenticidade 
cristã. Para isso, terá de confiar na sua verdade em vez de tomar a 
cultura presente como critério de verdade.

As reflexões de Kierkegaard parecem perfeitamente actuais. 
Desde logo porque vivemos num momento histórico marcado, 
justamente, por um ritmo de mudança acelerado.
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Abstract

Postmodern European society has been heavily influenced by 
the principles of nihilism and relativism. This has also permeated several 
Christian communities, and upon a continent that is in the midst of 
slowly replacing its Christian heritage for more humanistic principles, I 
believe that the church must strive to understand this dynamic period 
in which we live. This can only occur if the faithful seek to reaffirm the 
power of Scriptural decrees, in order to regain ground and lift a prophetic 
dedicated to guiding this generation back to Christ.

In order to achieve this objective, we must be prepared, as 
Christians, to engage in thought provoking debates in the proper arenas, 
such as schools, colleges, seminaries, and universities both as students, 
scholars, and teachers to present the world histories from a biblical 
perspective.

It is also necessary to understand the subjective culture of Gospel 
rejection that dominates those fields and look for a form of making our 
way around it and gain credibility. Unfortunately, this is neither an easy 
nor quick approach; it may require years, even decades to regain the 
right to be heard.
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Introduction 

For several years, I have been challenged by the notions of 
postmodernism and its implication to the Christian faith, particularly 
regarding evangelism. This issue is quite vast, and I have chosen to 
focus my efforts with the following question: In an era influenced 
by postmodernism how can Christians continue to be involved with 
evangelism in the 21st century? Despite the potential limitations, I 
humbly propose to develop my case in the next lines of this book. 

As I begin to develop my case, I believe that it is necessary 
to define postmodernism and uncover its implications for society, 
especially in the areas of religious beliefs. Through an extensive reading 
and research, I encountered several factors that identify postmodernism 
as a prevalent ideology that needs to be wrestled with and effectively 
defined. I believe that the best way to start is to recognize that utilizing 
the term “postmodern world” is too broad for my current purposes.
We might find that most of the Western European countries are more 
affected by a postmodern worldview, than nations in Eastern Europe, 
Asia, Africa or Latin America. The situation in North America is perhaps 
most similar to Western Europe. However, Gary R. Habermas in Five 
Views On Apologetics, 2000), states: 

“Anglo-American philosophy has in particular sturdily resisted the sirens of 

postmodernity. UC Berkeley philosopher John Seale, remarks that those who 

want to use the universities, especially the humanities, for leftist political 

transformation, correctly perceive that the Western Rationalistic Tradition is an 

obstacle in their path.” (COWAN, 2000).

In other words, the United States in particular, is still somewhat 
more resistant to postmodernism’s assumptions that have infected 
Western European culture. 

Since it is almost impossible to singularly identify a postmodern 
worldview that addresses every culture, I have decided to present a few 
definitions and come up with a one definition that in my understanding 
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best describes the particular cultural which I personally experience in 
daily life. In his book Five Views On Apologetics (2000), William Lane 
Craig states: 

“We live in what has been called “postmodern”times, and one form of 

postmodernism rejects the belief that there is anything that might be called 

objective, absolute truth.” (COWAN, 2000). 

In his definition, William Lane Craig identifies postmodernism as 
a “time” or “era” rather than a “culture”. This view is important because 
not all cultures live at the same time. Using this terminology, I suppose 
that historically each region, nation, and culture is exposed to various 
experiences in time. For instance, Brazil speaks the same language 
as Portugal, and has some cultural similarities, but each country is 
separated historically by more than five hundred years. Therefore, 
Portuguese culture has been influenced by more historical transitions 
and philosophies, which helps to define its culture. Brazilians, on the 
other hand, experienced these transitions solely as observers while 
adapting their own cultural experiences as Portuguese immigrants in 
South America. 

James K. A. Smith provides a longer explanation to what 
he understands of postmodernism in his book Who’s Afraid of 
Postmodernism? (SMITH, 2006), where he states: 

The notion of postmodernism is invoked as both poison and cure within the 

contemporary church. To some, postmodernity is the bane of Christian faith, 

the new enemy taking over the role of secular humanism as an object of fear 

and primary target of demonization. Others see postmodernism as a fresh wind 

of the Spirit sent to revitalize the dry bones of the church. This is particularly 

true of the “emerging church” movement (associated with Brian McLaren, 

Leonard Sweet, Robert Webber, and others), which castigates the modernity 

of pragmatic evangelicalism and seeks to retool the church’s witness for a 

postmodern world. In both cases, however, postmodernism remains a nebulous 

concept —a slippery beast eluding our understanding. Or perhaps better, 
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postmodernism tends to be a chameleon taking on whatever characteristics we 

want it to: if it is seen as enemy, postmodernism will be defined as monstrous; 

if it is seen as savior, postmodernism will be defined as redemptive. This 

ambiguity tends to make us 

— Christian scholars, pastors and ministers, laypersons engaged in ministry—

skeptical about just what we’re talking about. What is postmodernism? 

The answer to this question is sometimes offered as a historical thesis: 

postmodernism has been variously described as a kind of post- (after-) modern 

condition and is sometimes even linked to particular historical events such as 

student riots in 1968, the abandonment of the gold standard, the fall of the 

Berlin Wall, or, to be specific, 3:32 p.m. on July 15, 1972! Each candidate for 

the advent of postmodernism relies on an account of the supposed collapse of 

modernity. Trying to pinpoint the advent of the postmodern condition by linking 

it to a historical epoch, particular event, or even a particular cultural sphere 

(architecture, literature, music, visual arts) seems counterproductive, given the 

widespread disagreement about such historical claims. Further, it seems naïve 

to think that a Zeitgeist like postmodernism could be spawned by a single event. 

Instead of trying to pinpoint its historical origin or essence, I want to unpack 

an assumption that most commentators on postmodernism seem to share in 

common: postmodernism, whether monster or savior, is something that has 

come slouching out of Paris. (SMITH, 2006)

According to James K. A. Smith, the Christian assumption of 
postmodernism tends to be either too negative or too positive. He also 
provides a historical spectrum of the development of postmodernism, 
tracing its origins to French philosophy; including relevant citations such 
as, “There is nothing outside the text” (Derrida), and Postmodernity is 
“incredulity toward metanarratives” (Lyotard) and “Power is knowledge” 
(Foucault). 

The French philosopher Gilles Lipovetsky in his book A Era do 
Vazio writes the following notion of postmodernism: 

“Here we refused to limit postmodernism to a regional framework, aesthetic, 

epistemological and cultural background: if a post-modernity arises, it must 
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designate a deep and general job to the scale of the social whole, for it is true 

that we live in a time wherein the rigid positions are blurred and become loose 

predominances, wherein the intelligence point which requires homologies 

correlations and underline. (LIPOVETSKY, 2013).

The theologian Dr. John M. Frame presents in The Doctrine of 
Christian Life (2008), five characteristics of postmodernism:

1. Truth is discerned both through mythology and rational-scientific means. 2. 

Ultimate reality is both physical and spiritual (personal and impersonal); these 

dimensions of reality interact in countless ways. 3. Individuality is disdained as 

self-deceptive, but individuals are encouraged to defy oppressive traditions. 

4. Written communication is lowered to the level of other formats, especially 

the iconographic, due to widespread electronic technologies. 5. Fragmented 

heteromorphic multi-narratives epic histories cycle and counter-cycle of 

cacophony and harmony. (metanarratives are suspected as attempts to oppress 

victim groups). (FRAME, 2008).

Let us examine some of these elements concerning 
postmodernism and its relevance to the Christian faith: 1. “There is 
nothing outside the text”. This notion rejects the Christian precept 
of “sola scriptura”, which is the foundational principle of Christianity, 
biblical scholarship and interpretation. 2. “Incredulity toward 
metanarratives”, which denies the narrative character of Christian 
religious belief and, 3. “Power is knowledge”, represents the enriching 
power of formation and discipline, and hence, the necessity of the 
church to enact counter-formation by counter-disciplines. In other 
words, it is necessary to consider each discipline as a fundamental 
structure that needs proper direction. 

Our generation faces a crisis that affects all areas of life and 
scholarship including the fields of psychology, anthropology, sociology, 
philosophy or theology. Issues that were once clearly defined continue 
to be scrutinized in this era. Current debates have challenged the status 
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quo of moral issues like homosexuality, abortion, euthanasia, racism, 
poverty, and spirituality, just to name a few. 

The crisis of values is not solely an issue regarding religion, 
particularly of Christianity, it is a crisis facing all of humanity. This 
ideological uncertainty is one of the hallmarks of postmodernism. 
Postmodernism rejects all forms of absolute truth, creating a relative 
universe, where truth is individual and that which is true for one may 
not be to another. 

Notions of postmodernism

Next, I would like to present a response to the three major notions 
of postmodernism which I have identified as having an important impact 
in human thinking in the twenty-first century: 

There is nothing outside the text

Jacques Derrida was a Jew born in El-Biar, Algeria, in 1930. At 
age 22, he started his studies at the École Normale Supérieur in Paris, 
centering on the phenomenology of Edmund Husser. Derrida which had 
a special interest for the analysis of écriture. Derrida’s highly influential 
work is Of Grammatology. 

In 1967, Derrida published a series of three books titled: Speech 
and Phenomena; Of Grammatology; and Writing and Difference. These 
works focus on a deconstructive approach to studying texts. In Of 
Grammatology, he analyzes and criticizes Western Philosophy, beginning 
with the pre-Socratics to Heidegger. Concerning the fundamental 
principle of “logos” in Western Philosophy, he challenges the claims to 
authenticity in the proposition of a direct link between speech and action 
in its variety, which Derrida reveals as having the presence of a center 
of identity and/or subjectivity. Thus, according to Derrida, defaulting to 
the “logos” devalues the very practice of writing. In response, Derrida 
created a method of known as “deconstruction.” 
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Deconstructionism claims that there is “nothing outside the text” 
[il n’y a pas de hors-texte] can be considered a radical translation of the 
Reformation principle “sola scriptura”. In particular, Derrida’s insight 
should push us to recover two key emphases of the church: (a) the 
centrality of Scripture for mediating our understanding of the world as a 
whole and (b) the role of community in the interpretation of Scripture.

Growing more distrustful of allegedly authoritarian language, 
the promoters of deconstruction theory began exploring how language 
could say many different things simultaneously. Applying this new 
method to any texts serves to compromise its relevance. In France, 
deconstruction, began to replace existentialism as the popular method 
of literary analysis. 

“Deconstruction is a tactic of decentering, a literary method, which first reminds 

the audience of the centrality of the central term. Then it attempts to subvert 

the central term so that the marginalized term can become central. The 

marginalized term then temporarily overthrows the hierarchy.” (COWAN, 2000).

Derrida’s deconstruction theory directly compromises the 
authority of Scripture, by establishing a new and controversial way of 
reading the inspired material. However, this theory does pose some 
problems when applied to scholarship, including Derrida’s own texts. 
If the text can have an arbitrary amount of meaning, then its entire 
relevance can disappear and its analysis is at best evasive. 

Consider the following example: suppose that my wife goes to 
work and leaves some lunch for me in the refrigerator. However, at 
lunch time I decide that I’m not hungry, so before heading to the office 
I leave a note on the table: “Darling, thank you for your kindness, but 
I have decided not to have lunch.” When my wife gets home to enjoy 
an evening with her three sisters, she finds my note. She reads it and 
starts weeping uncontrollably, which upsets her sisters tremendously. 
Attempting to compose herself, she finally blurts out: “My marriage is 
ruined! My husband no longer likes my food.” One of her sisters reads 
the note, and consoles my wife: “No dear, maybe he wasn’t feeling well 
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and decided not to eat.” Then another sister, who has recently come 
out from a failed marriage says: “No, I think she is right, maybe he has 
another woman who is feeding him.” The last sister reads the note 
and says: “What a nonsense, he probably went to have lunch with a 
colleague.” 

In this example which of the four interpretations is correct? None! 
They require me to come home and explain that I did not eat because I 
wasn’t hungry at all. The correct interpretation is my explanation for the 
reason why I did not eat. Such confusion can arise over such a random 
act. Yet my purpose is to showcase that the reader alone will never be 
able to fully understand the meaning to any text outside of the proper 
context. Rather, we must strive to come as close as possible to the 
contextual situation of the original writer using all available clues at our 
disposal in order to reach an appropriate conclusion. As D. A. Carson 
explains: 

“Under deconstruction, the central focus of understanding is destroyed, and 

becomes “a nonlocus in which an infinite number of sign-substitutions come 

into play.”” (COWAN, 2000).

Postmodernism is very much influenced by Derrida ́s philosophy. 
Deconstruction encourages thereader to to adopt a relativistic, nihilistic, 
and overall skeptical view of Scriptural interpretation, through which no 
normative, objective truth can be attained. Currently, a growing number 
of theologians are opting to regard the Bible as mere legend. During my 
time as a professor in Bible institutions for a number of years, I have 
encountered a number of students, who are in some way skeptical toward 
the Bible. It seems that the main points of contention revolves around 
the acceptance of divine inspiration and inerrancy of Holy Scripture. 
Therefore, it appears that since its inception, deconstructionism has 
not only challenged the relevancy of philosophical concepts, but it has 
managed to undermine the principles of several biblical institutions, 
clergy as well as church members. 
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One of the advocates of deconstructionism is philosopher Mark 
C. Taylor. He writes about the idea of the death of God, and defines 
deconstructionism as its hermeneutic facilitator. In Five Views on 
Apologetics, Paul D. Feinberg defines Taylor’s view of absolute truth: 

In his view, the controlling, aloof deity of traditional theism is not replaced by 

some less repressive god, but is eliminated entirely. This means that there is 

no center that unifies human existence, no perspective to serve as a standard 

and judge for truth. What is left is only a multiplicity of perspectives, all having 

equal rights. No perspective is more normative than any other. (COWAN, 2000).

Therefore, deconstruction seeks to undermine and erase 
previously agreed upon meanings from words and texts alike. Why we 
write and what we mean shifts beyond the words themselves, according 
to deconstructionists, and does not merely stabilize, crystallize, or clothe 
what has been stated on the surface. Contradicting this idea, Dr. John M. 
Frame writes in The Doctrine of the Word of God: “...I have argued that 
the written Word of God carries with it all the authority of God’s divine 
voice and the oral words of Jesus, the prophets, and the apostles. That 
authority can be nothing less than ultimate absolute.” (FRAME, 2010). 
Developing a proper view of the Scripture is essential for salvation and 
relationship with God, in this regard Dr. Frame continues: 

Through his word, we learn the nature of our personal relationship with him. 

He is our covenant Lord. So his word to us reflects his lordship attributes of 

control, authority, and presence. His word has power that controls all things. 

It has supreme authority, so that it creates obligations in its hearers: obligation 

to believe, obey, and otherwise participate in what he presents to us. And the 

word is also the location of God’s very presence with us. (FRAME, 2010).

Deconstructionism is therefore incompatible with the Christian 
faith as it seeks to undermine the Scripture. 
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Incredulity towards metanarratives 

Another French philosopher named Jean-François Lyotard 
emerged as the leader of a movement know as “poststructuralism.” 
Philosophers such as Gilles Deleuze, Derrida and Foucaut share almost 
the same perspective about postmodernism. Lyotard became associated 
with the Marxist group Socialism ou Barbarie, founded by Cornelius 
Castoriadis and Claude Lefort. Lyotard’s work focuses primarily on 
the subjects of art, language, and politics. Upon the request of the 
government of Quebec, Lyotard wrote The Postmodern Condition: 
A Report on Knowledge in 1979, an occasional text, which catapulted 
him to the forefront of critical debate, and gave him a platform to 
introduce his definition of postmodernism as “incredulity towards the 
metanarratives.” 

Lyotard’s text highlights the presence of mounting skepticism of 
the postmodern condition toward the totalizing nature of metanarratives 
and their reliance on some form of “transcendent and universal truth”. 
(JEAN-FRANÇOIS, 1979). 

Lyotard and other poststructuralist thinkers (like Foucault) 
(GUTTING, 2006) see this as a broadly positive development for a 
number of reasons. First, attempts to construct grand theories tend to 
unduly dismiss the naturally existing chaos and disorder of the universe, 
or the power of the individual event. Second, as well as ignoring the 
heterogeneity or variety of human existence, metanarratives are created 
and reinforced by power structures and are therefore untrustworthy. 

The Cambridge Dictionary of Philosophy adds to Lyotard’s 
reputation: 

Many, including Lyotard, regard The Différend (1983) as his most original and 

important work. Drawing on Wittgenstein’s Philosophical Investigation and 

Kant’s Criticisms Judgment in reflects on how to make judgments (political as 

well as aesthetic) where there is no rule of judgments to which one can appeal. 

This is the différend, a dispute between (at least) two parties in which the parties 
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operate within radically heterogeneous languages games so incommensurate 

that no consensus can be reached on principles or rules that could govern how 

their dispute might be settled. In contrast to litigations where disputing parties 

share a language with rules of judgment to consult to resolve dispute, différends 

defy resolution (an example might be the conflicting claims to land rights by 

aboriginal people and current resident). At best, we can express différends by 

posing the dispute in a way that avoids delegitimating either party’s claim. In 

other words, our political task, if we are to be just, is to phrase the dispute in a 

way that respects the difference between the competing claims.” (AUDI, 1995).

In The Postmodern Condition, A Report of Knowledge, Leotard 
describes postmodernism as: “...designating the state of our culture 
following the transformations which, since the end of the nineteenth 
century, have altered the game rules for science, literature, and the 
arts.” (OLKOWSKI, 2012) 

In his book, What Would Jesus Deconstruct? (2007), philosopher 
John D. Caputo shares different aspects of what he supposed Jesus would 
do if he was here today. Offering his opinion on the Christian perspective 
on postmodernism rejecting the idea of nihilism and relativism, he 
states: 

“I am inclined to think, more postmodernism situation, one is always a little 

lost, where being lost and being on the way, far from excluding each there, 

mutually imply each other. That is what I mean by giving the spiritual journey 

some postmodern teeth. I agree this is a little unnerving, but I do not agree that 

it is “relativism”. Rather, it is what I just called “hyper-realism”. (CAPUTO, 2007)

Caputo’s book begins with a conjectural statement of what 
Jesus might do indifferent situations. There isn’t a single proposition 
acceptable in that regard of how Jesus would act based on his character, 
testimony and view of the Scripture; rather, the book urges the reader 
to assume that Jesus’ actions were merely a product of chance and or 
a response to his cultural context. I would surmise that Caputo may 
have ignored the message of Romans 11:34: “For who has known 
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the mind of the Lord, or who has been his counselor?” The answer is 
NONE! Consequently, I believe that is unacceptable to anachronistically 
apply the principles of behaviorism, as Caputo does, regarding the life 
of Jesus in the first century. Another assertion by the writer dispels a 
thorough understanding of the Protestant Reformation, when he posits: 
“Deconstruction saves us from idolatry, while scriptural literalism 
succumbs to the idolatry of a book.” (CAPUTO, 2007) 

In his book, Postmodernism for Beginners (2007), Jim Powell 
writes: 

“There is a little agreement on the subject, partly because “Postmodernism” - 

whatever it is-is an attempt to make sense of what is going on now-and how we 

can see the present clearly only in retrospect.” (POWELL, 2007).

While the Cambridge Dictionary of Philosophy doesn’t provide a 
clear definition of postmodernism, it does state that: 

Postmodern philosophy is therefore useful regarded as a complex 
cluster concept that includes the following elements: an anti- (or post) 
epistemological standpoint; anti- essentialism; anti-foundationalism; 
opposition to transcendental arguments and transcendental standpoints; 
rejection of knowledge as accurate representation; rejection of truth 
as correspondence to reality; rejection of the vey idea of canonical 
descriptions; rejection of final vocabulary, i.e., rejection of principles, 
distinctions, and description that are through to be unconditionally 
binding for all times, persons, and places; and a suspicion of grand 
narratives, metanarratives of the sort perhaps best illustrated by 
dialectical materialism.In addition to these things postmodern 
philosophy is “against”, it also opposes characterizing this menu of 
opposition as relativism skepticism, or nihilism, and it rejects as “the 
metaphysics of presence” the traditional putatively impossible dream 
of a complete, unique, and closed explanatory system, an explanatory 
system typically fueled by binary oppositions. 
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This description fits well with the Christian perspective of 
postmodernism. In his book The Gagging of God: Christianity Confronts 
Pluralism (2009), D. A. Carson writes: 

“One of the principal arguments of this book is that confessional Christianity 

cannot wholly embrace either modernity or postmodernity, yet it must 

learn certain lessons from both, it must vigorously oppose many features of 

philosophical pluralism, without retreating to modernism.” (CARSON, 2014)

According to William Lane Craig, postmodernism might look like: 
During the 1970s the postmodernist critique of objective canons 

of rationality and truth revitalized the old debate between historical 
objectivism and relativists. Rooted in Continental philosophy and 
hermeneutics and in anti-realism of Wittgentein, there has emerged 
a powerful postmodernist current of relativism which flows through 
virtually every academic field, including history. Calling the conflict 
between objectivism and relativism the “central cultural opposition of 
our time. (CRAIG, 2008)

We learn from the New World Encyclopedia that metanarrative 
(also grand or mater narrative) is a term developed by Jean-François 
Lyotard to mean a hypothesis that seeks to provide a comprehensive 
account of various historical events, experiences, social, cultural 
phenomena based upon the appeal to universal truth or universal values. 

In this setting, the narrative is a story that functions to legitimize 
power, authority, and social customs. A grand narrative or metanarrative 
is one that claims to explain various events in history, by connecting 
disperse events and phenomena, while appealing to some kind of 
universal knowledge or schema. The term grand narratives can be 
applied to everything from Marxism and religious doctrines to belief 
in progress, universal reason, and others. The concept was criticized by 
Jean-François Lyotard. He refers to what he identifies as the postmodern 
condition, which he characterized as increasing skepticism toward the 
totalizing nature of “metanarratives” or “grand narratives.” 
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A global cultural narrative schema seeks to fully explain knowledge 
and experience. The prefix meta means “beyond” and is here utilized to 
mean “about,” and a narrative is a story. Thus, a metanarrative is a story 
about a story, encompassing and explaining other ‘little stories’ within 
totalizing a schema. Jeremy Worthen is his article “Theology and history 
of metanarrative: clarifying the postmodern question” (WORTHEN, 
2001) explains that Lyotard’s influential formulation is based on the 
claim that there are two basic patterns of knowledge: ‘science and non-
scientific (narrative) knowledge. In traditional, pre-scientific societies, 
he argues, the narrative mode of knowledge clearly prevails as the mode 
in which collective wisdom is summarized, articulated and handed on 
across the generations. But once science, by which Lyotard means any 
form of abstract, analytical, schematic form of explanation, appears 
on the scene, then there is immediately a problem about how these 
two figures of knowledge are to relate to one another, with ‘scientific’ 
thinkers still using narrative forms of explanation to give legitimacy 
to their projects of knowledge. Accordingto Lyotard, the difference of 
opinion between these two forms of knowledge is rooted within the 
dawn of Western intellectual history; tracing it back to Platonic Dialogues 
and references the presence of cultural imperialism from the dawn of 
Western civilization. The acquisition of Scientific knowledge, according 
to Lyotard, raises questions about legitimation in a way that narrative 
transmission of knowledge within a traditional culture can not. Jeremy 
Worthen summarizes Lyotard’s assumption in this last paragraph in his 
article: Such fears and such beliefs sit oddly under the shadow of the 
cross. Yet so too do the relativism and skepticism of the postmodern 
condition: in Lyotard’s world, there is nothing left to die for, and the 
crucified messiah and the first martyrs of faith, who refused to accept 
the easy-going pluralism of the Greco-Roman religious world, look sad 
and absurd. Between grand narrative and relativism, does anything still 
remain?
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Elmer John Thiessen wrote the following about Jean-François 
Lyotard’s claim’s that postmodernism is ‘incredulity towards 
metanarratives: 

This again would seem to go counter to orthodox Christianity, which surely is a 

metanarrative par excellence. Not so, argues Smith. Lyotard is not objecting to 

big stories – grand, epic narratives that tell an overarching tale about the world. 

Instead, for Lyotard, metanarratives are a distinctly modern phenomena: ‘they 

are stories that not only tell a grand story... but also claim to be able to legitimate 

or prove the story’s claim by an appeal to universal reason’. Metanarratives, 

according to Lyotard, are ‘false appeals to universal, rational, scientific criteria 

– as though they were divorced from any particular myth or narrative’. The 

problem here is that we as human beings cannot ever get outside of our own 

narrative. Scientists too function under the rubric of a narrative that cannot 

itself be legitimated by science. Thus, for the postmodernist ‘every scientist is a 

believer,’ according to Smith. (THIESSEN, 2011)

Therefore, postmodernism doesn’t allow or legitimize 
metanarratives at all. Coincidentally, metanarratives are accepted by a 
majority of Buddhists, Atheists, Christians and so on. 

“In claiming that there are no metanarratives, postmodernists will always fail to 

determine competing worldview is true, and more importantly, that no single 

worldview will ever be true for everyone. There are no metanarratives, only 

local ones.” (MORELAND AND CRAIG, 2003).

In “Chapter Nine: Theological Reflection on ”Worldview,” in 
Worldview: The History of a Concept, (2002) David K. Naugle writes: 

“Tolerance is the highest value in this age of radical pluralism in which all 

outlooks on life are to be accepted, most are even interesting, but none are true. 

As competing metanarratives, each worldview is throughly “deconstructed” 

and is subject to analysis as an individual micro narrative possessing little if any 

public authority.” (NAUGLE, 2002).
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The postmodern era has led the society and church in a empirical 
conundrum regarding even the basic questions of life. I think that we will 
encounter great difficulties as believers and theologians, when it will be 
necessary to follow a direction contrary to the secular society. This does 
not mean that we necessarily have to shun the world, but that we will 
walk in the other direction as we seek to move closer toward Christ, by 
living the life that God wants for his children. Jesus said: “... My kingdom 
is not of this world ...” (John 18:36). If God’s kingdom is not of this world, 
we cannot adopt the world trends and, instead, we have to show them 
a more excellent way. 

Unfortunately, the church is influenced by secularism, sometimes 
choosing positions contrary to Holy Scripture and based on pseudo 
cultural context and strange hermeneutics, which are distinct from the 
biblical model that is outlined in Scripture. Many have compromised to 
a fault, attempting to identify so closely with the world, so that they 
allow the values of the world to undermine the values and standards 
of Christianity. Jesus identified himself with man, but remained truly 
divine (Philippians 2:5-10). Similarly, the church cannot abandon its 
identity and core values in order to attract people. The gospel remains 
transformative; it must do more than simply lure man to be a member 
of a church. The gospel is the power of God for man’s salvation (Rom. 
1:16), and not for their adjustment in any one system. 

We must focus on the truth of the Gospel, and be a biblical 
church whose values are established upon the Word of God. Men 
like Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Derrida and Foucaut may 
represent a huge challenge for us philosophically, not simply because 
they have strong and difficult assumptions, which are difficult for us to 
answer and to deal with; but also because the church in many places 
has lost its position and influence. I think that we can develop some 
very fine philosophers and theologians to combat the lies and confusion 
created by these postmodern philosophers. Of course, it will not be an 
easy task and in some cases such as in Europe, it may take years to affect 
proper change in schools. Devout Christian teachers are needed at each 
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educational level and in fields such as: social science, biology, chemistry, 
mathematics, anthropology and philosophy, in order to influence future 
generations. 

As a missionary and pastor in Europe, I understand the effects 
of life in a post-Christian and secularized culture, where it is becoming 
increasingly difficult to be heard. The problem of encountering a 
developed culture, that is openly resistant to the Christian faith is 
difficult but not impossible. It creates an urgency and reinforces the 
need to share the truth with all people in simple and effective ways. 
This includes sharing simple but sound reasons to believe with young 
children, adolescents and anyone who is open to change. 

I believe that these subjects should not scare us away from the 
truth but should encourage us to enter in this new intellectual mission 
field and be a light in those dark and confused places. The Great 
Commission of Christ still stands as a firm command to us: 

“And Jesus came to them and spake unto them, saying, all authority hath been 

given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore, and make disciples of all 

the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the 

Holy Spirit: teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: 

and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” (Mat 28:18-20).

Power is knowledge 

Michel Foucault was the philosopher to introduce the 
poststructuralism into the postmodernism notion. Michel Foucault was 
born in Poitiers, France, in 1926. As a psychologist, he was concerned 
with the relationship between power and knowledge. Nevertheless, he 
ridicules the notion that power is a great monolithic structure and was 
distrustful of metatheories that attempt to provide explanations thereof. 

Anthony C. Thiselton, in Hermeneutics: An Introduction (2009), 
provides some interesting information about Foucault and what might 
have held some influence in his philosophy: 
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He witnessed Nazi occupation first hand in Vichy France. He suffered acute 

depression and was taken to consult a psychiatrist. Medicine, hospitals, 

“madness,”and military forces play a crucial part in his philosophy. Foucault 

graduated in psychology, and then in philosophy. He joined the French 

Communist Party in 1950 and was a close friend of the Marxist writer Louis 

Althusser. In 1958, he was appointed to Warsaw University, and in 1959 to 

Hamburg. He returned to France in 1960 and produced his History of Madness in 

1961, published later in English in abridged form as Madness and Civilization. In 

1965, he became visiting professor at Tunis, and published The Order of Things 

(French, Les Mots et les Choses) in 1966. During this period he collaborated 

with Barthes, Lacan, and Strausson structuralism and post-structuralism. The 

Archaeology of Knowledge appeared in 1969. From 1970 he made visits to the 

United States and Japan, and began The History of Sexuality. Gary Gutting argues 

that Foucault “‘goes beyond’ structuralism and hermeneutics.”(THISELTON, 

2009). 

Foucault argued that all truth claims were de facto claims to power. 
Additionally, poststructuralism is neither temperamentally suited to aid 
nor directly challenge historical criticism. In the context of scriptural 
studies, poststructuralism can be viewed as historical criticism’s id, the 
seat of its strongest antiauthoritarian inherent aptitude, in complete 
opposition to its ecclesiastical superego. Foucault stated that western 
teachings about sexuality, psychiatry, religion, justice and language had 
always been, based upon those “power structures”, falsely erected to 
suppress and tame true social enlightenment. The goal was to subtly 
install effective patterns of subjugation and alienation, aimed at ensuring 
the perpetuation of privileges and control the power of dominant social 
groups. 

James K. A. Smith in “Who’s Afraid of Postmodernism? 2006,” 
suggested that Christians must learn something from Foucault’s 
philosophy: 

The seemingly disturbing, even Nietzschean claim that “power is 

knowledge”should push us to realize what MTV learned long ago: (a) the cultural 
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power of formation and discipline, and hence (b) the necessity of the church 

to enact counterreformation by counter disciplines. In other words, we need 

to think about discipline as a creational structure that needs proper direction. 

Foucault has something to tell us about what it means to be a disciple. (SMITH, 

2006).

In my opinion, Focault raises some important issues which have 
been in some way neglected by the church. Nevertheless, I struggle 
to see Focault’s position is any more helpful than Leotard or Derrida’s 
contributions when regarding the textual reliability and the validity of 
Scriptural teachings. Each of these thinkers reliance on postmodernism 
ultimately stands in opposition to the truth of Christianity. 

I would like to quote a perspective on postmodernism by Michael 
F. Bird in “Evangelical Theology: A Biblical and Systematic Introduction, 
2013” and also a challenge by Dr. John M. Frame in “The Doctrine of the 
Christian Life, 2008”to postmodernists to use their own method in their 
ideology: 

Postmodernity is the ultimate synthesis of the philosophical skepticism of 

all knowledge claims by Immanuel Kant and the anthropocentric nihilism of 

Friedrich Nietzsche. No one has a God’s-eye view of reality. We see reality not as 

it is, but only as it appears. There are realities that are perceived or constructed, 

but no single reality. Truth in Postmodernity is not the correspondence of ideas 

to reality, but is the coherence of a proposition to other propositions. Truth 

becomes relative to its own circle of claims and constituents. Absolute truth 

is absolutely dead. The absoluteness of truth is replaced by a view of truth as 

pluralistic and relativistic, regardless of whether the truth claims put forward 

are religious, political, economic, or ethical. (FRAME, 2008).

When conceptually applying postmodernism to theology, it 
becomes nothing more than a semantic game. It destroys the sovereignty 
of the Christ, compromises the assurance of salvation, shatters the 
authority of Scripture, thereby compromises the entirety of Christian 
faith. Furthermore, postmodernism, like many other ideologies, 
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tends to exempt itself from its own critique. If arguments against 
postmodernism must be deconstructed as attempts to gain power, why 
shouldn’t arguments in favor of postmodernism be deconstructed in the 
same way? But if all such arguments are to be deconstructed, then truth 
about such issues (even the “little”ones, if postmodernists are willing to 
discuss them) will permanently elude us. (BIRD, 2013).

Utilitarianism 

Utilitarianism is a hypothesis that posits that ethical activity 
is morally right if the action results in any kind of utility. Utility is 
characterized in different courses, including as delight, financial prosperity 
and the absence of agony. Utilitarianism is a type of consequentialism, 
which suggests that the end results legitimizes the methods used to 
attain them. The two most traditional utilitarians are Jeremy Bentham 
and John Stuart Mill.The Cambridge Dictionary of Philosophy provides 
clear explanation of utilitarianism: 

The moral theory that an action is morally right if and only if it produces at least 

as much good (utility) for all people affected by the action as any alternative 

action the person could do instead. Its best- known proponent is J. S. Mill, 

who formulated the greatest happiness principle (also called the principle of 

utility): always act so as to produce the greatest happiness. Two kinds of issues 

have been central in debates about whether utilitarianism is an adequate or 

true moral theory: first, whether and how utilitarianism can be clearly and 

precisely formulated and applied; second, whether the moral implications of 

utilitarianism in particular cases are acceptable, or instead constitute objections 

to it. (AUDI, 1999).

Utilitarianism flourished as a distinct philosophical school in the 
late eighteenth century, and has some of the same assumptions from 
other postmodernists theories, more specifically hedonism. 

In his brief essay, Utilitarianism, John Stuart Mill gives an 
extremely compact record of the Utility Principle. “Actions are right in 
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proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to 
produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, 
and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of 
pleasure.” (MILL, 2007).

Tim Mulgan provides a broader understanding of utilitarianism: 

However, this deceptively simple principle is not the whole story. Utilitarianism 

is a broad tradition of philosophical and social thought, not a single principle. 

The central utilitarian idea is that morality and politics are (and should be) 

centrally concerned with the promotion of happiness. While Mill’s principle is 

one expression of this basic idea, there are many others. In particular, Mill’s 

principle focuses our attention on particular actions. As we shall see, utilitarians 

have often been more interested in evaluating codes of moral rules or systems 

of political institutions. (MULGAN, 2007). 

Utilitarianism can help us know what to think about specific 
issues, as well a as how to attain specific results when we act. 
Specifically, utilitarianism identifies that ideal outcomes occur when 
the greatest number of people achieve positive results in a particular 
situation, Every consideration within the belief system is measured byits 
expected outcome within various groups. It followsthat certain sacrifices 
may have to be made in certain situations that may not result for ideal 
individual prosperity. Utilitarianism has dependably remained the most 
intriguingly pertinent issue relating to dynamic social circumstances; 
and has shown value when analyzing issues that may be misrepresented 
by other hypotheses in the context of postmodernism. The central aim 
of utilitarianism is to always consider the big picture over its particular 
details. 

According to utilitarian thought, since the greatest happiness is 
always the primary objective, it encompasses a variety of moral issues 
that are contrary to Christian ethics. John Stuart Mill explains: 

Although the non-existence of an acknowledged first principle has made ethics 

not so much a guide as a consecration of men’s actual sentiments, still, as men’s 
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sentiments, both of favour and of aversion, are greatly influenced by what they 

suppose to be the effects of things upon their happiness, the principle of utility, 

or as Bentham latterly called it, the greatest happiness principle, has had a large 

share in forming the moral doctrines even of those who most scornfully reject 

its authority.

In her article, “Teleology, Utilitarianism and Christian Ethics”, 
Lisa Sowle Cahill states that utilitarian morals do consider uniformity, 
all else being equivalent. Yet they do allow for fairness to be put aside 
for the contemplations of utility. In addition, it presupposes that bliss is 
both quantifiable and restricted, thus interest for the greater good is by 
definition almost counterintuitive. The desired joy is fleeting, recorded, 
and limited regardless of the fact that the contender for an offer is 
numbered in a pool, which is universal in size and comprehensive of 
every single conscious animal over a wide span of time. (CAHILL, 1981).

In Aristotelian or Christian teleology of a wide sort, every individual 
can enjoy sacred poise and subsequent uniformity. Some deontologists 
like Frankena, would contend that balance must be commenced on a 
guideline of equity particular from that of beneficence. Then again, 
if “doing great things” is expanded beyond the traditional utilitarian 
realm,then contemplations of reasonableness and appreciation for 
individuals might likewise be incorporated. Furthermore, the telos 
we should seek (regardless of whether or not we attain it) should be 
boundless and transcendent instead of being confined by the limits 
of the material world. According to religious teleologies, this telos is 
eventually non-quantifiable as well as otherworldly, since it is related 
to the triune God, as the ultimate example of the universal moral good. 

Conclusion

I’ve been studying, reading books and writing short essays on 
postmodernism for quite some time; however, my true desire is not 
just understanding how it functions and how it relates to this century, 
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but how to most effectively share the good news of the resurrected 
Christ with this generation. I have not presented all that portraits 
of postmodernism thinking, but only what I think is most relevant to 
Christians in the XXI century, as we look for a way to continue with our 
evangelistic responsibility. 

Taking a gander at diverse thoughts of postmodernism, I would 
refer you to my previous comments, most specifically that it seeks to 
incorporate some components such as: there is nothing outside the 
text, be suspicious of metanarratives, and understand that power and 
information share the same ground. 

More and more distrustful of words claiming to convey only a 
single, authoritarian message, the promoters of the deconstruction 
theory began exploring how language can say many different things 
simultaneously. It is a destructive style of reading authoritarian 
texts, or any texts for that matter. In France, deconstruction replaced 
existentialism as the most popular form of literary criticism. With its 
focus on decentralizing the ideas of the past, it serves to reconstruct any 
former understanding of archaic texts, and to ultimately overthrow the 
structure by which we should analyze everything we read. 

In his text, Lyotard highlights the increasing skepticism of the 
postmodern condition toward the totalitarian nature of metanarratives 
and their trust of some form of “transcendent and universal truth”. 
Lyotard and other poststructuralist thinkers (like Foucault) view this as a 
generally positive development for a number of reasons. First, attempts 
to build grand theories tend to unduly dismiss the naturally existing chaos 
and disorder of the universe, the power of the individual event. Second, 
as well as ignoring the heterogeneity or variety of human existence, 
metanarratives are created and reinforced by power structures and are 
therefore untrustworthy. 

We must remain focused upon the Gospel, and be a biblically 
faithful church, whose values are established in the Word of God. 
Scholars like Jean- François Lyotard, Gilles Deleuze, Derrida and Foucaut 
may represent a huge challenge for us philosophically, not simply 
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because they have strong and difficult assumptions which are difficult 
for us to answer and to deal with, but also because the church in many 
places has lost its academic and apologetic standards. 

I believe we should still have the opportunity to educate some 
philosophers and theologians to challenge the the confusion and 
misinformation disseminated by these postmodernist philosophers. 
Unfortunately, it will not be an easy task and in some cases; particularly 
in Europe, where it could easily take years to reestablish a biblical 
presence in various educational institutions. We are in need of faithful, 
well informed believers in all academic areas, including social science, 
biology, chemistry, mathematics, anthropology and philosophy to 
influence the new generation. 

Foucault argued that all truth claims to truth were de facto claims 
to power. Additionally, poststructuralism is neither temperamentally 
suited to aid nor directly challenge historical criticism. 

A summary of Foucault equates several issues According to 
western teachings about sexuality, psychiatry, religion, justice and 
language had always been, based upon those “power structures”, falsely 
erected to suppress and tame true social enlightenment. The goal was 
to subtly install effective patterns of subjugation and alienation, aimed 
at ensuring the perpetuation of privileges and control the power of 
dominant social groups. 

We are called to achieve a balance, especially in a very religious 
era. I mean that we must stand firm in our convictions, but still show 
tolerance and respect to all people and their beliefs. Rather than to 
create conflict and dissension amongst people, we are charged with the 
wonderful task to share the love of Christ with all of the world. It has 
never been easy.
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Resumo

Este artigo aborda de maneira introdutória os desafios que 
emanam de uma sociedade contemporânea, da qual o pensamento e 
o comportamento se tornaram líquidos. Analisa-se de que maneira a 
atual realidade pode se caracterizar como um grande desafio para as 
instituições que tem seus fundamentos lançados em estruturas sólidas e 
tradicionais, em especial, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sendo esta igreja 
de tradição histórica, alguns aspectos resultantes do comportamento 
e pensamento instável da sociedade se apresentam como grandes 
desafios, o que nos conduz à grandes desafios e questionamentos, 
sendo que o maior deles é: como instituições tradicionais podem se 
tornar relevantes para a sociedade contemporânea? A metodologia 
pretendida na confecção e desenvolvimento deste trabalho aplicar-se-á 
através de pesquisa bibliográfica, recorrendo a autores que escreveram 
sobre o Iluminismo, a Modernidade, Pós-Modernidade ou Modernidade 
Líquida. Dentre eles, cito Norberto Bobbio, Luiz Roberto Fortes, David 
Harvey, J. Gresham Machem e Zygmund Bauman. São evidentes os 
efeitos da Modernidade nas relações sociais, principalmente no que diz 
respeito à liberdade individual, conquistas pessoais, e a incessante busca 
por emancipação. O cerne da questão é que os ideais de liberdade e 
racionalidade difundidos pelo Iluminismo enraizaram-se na sociedade e 
tomaram forma quando passaram a regular as relações socais, políticas, 
religiosas e econômicas, deixando suas marcas profundas e definitivas no 
que hoje chamamos Modernidade ou Pós-Modernidade, transformando 
a sociedade e trazendo consigo marcas que continuam nos moldando e 
inevitavelmente moldando a Igreja. Assim sendo, pretendemos aferir 
quais são os impactos desta realidade nas instituições tradicionais, 
cujas bases são sólidas. De maneira específica, analisaremos a Igreja 
Presbiteriana do Brasil, como representante destas instituições, 
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considerando a sua origem histórica, sua característica tradicional e as 
bases de sua ética bíblica. Buscaremos saber como a instituição convive 
com uma sociedade líquida sem, contudo, perder as suas características 
essenciais e, ainda, como ela tem tentado influenciar e não ser 
influenciada por tal comportamento. 

Palavras-chave: Protestantismo; Iluminismo; Modernidade 
Líquida 

Abstract

This article addresses in an introductory way the challenges 
emanating from a contemporary society, from which thought and 
behavior have become liquid. It is analyzed how the current reality can 
be characterized as a great challenge for the institutions that have their 
foundations launched in solid and traditional structures, especially the 
Presbyterian Church of Brazil. Since the Presbyterian Church of Brazil 
is a historic church, some aspects resulting from the unstable behavior 
and thinking of society present themselves as great challenges, which 
leads us to great challenges and questions, the greatest of which is: how 
traditional institutions can become relevant for contemporary society? 
The methodology sought in the preparation and development of this 
work will be applied through bibliographical research, using authors who 
have written about Enlightenment, Modernity, Post-Modernity or Liquid 
Modernity. Among them, I quote Norberto Bobbio, Luiz Roberto Fortes, 
David Harvey, J. Gresham Machem and Zygmund Bauman. The effects 
of modernity on social relations are evident, especially with regard to 
individual freedom, personal achievement, and the ceaseless quest 
for emancipation. The crux of the matter is that the ideas of freedom 
and rationality spread by the Enlightenment were rooted in society and 
took shape when they began to regulate social, political, religious and 
economic relations, leaving their deep and definitive marks in what we 
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now call Modernity or Powers -Modernity, transforming society and 
bringing with it marks that continue to mold us and inevitably shape 
the Church. Therefore, we intend to assess the impact of this reality 
in traditional institutions, whose foundations are solid. Specifically, 
we will analyze the Presbyterian Church of Brazil, as representative of 
these institutions, considering their historical origin, their traditional 
characteristics and the bases of their biblical ethics. We will seek to 
know how the institution coexists with a liquid society without, however, 
losing its essential characteristics, and also how it has tried to influence 
and not be influenced by such behavior.

Keywords: Protestantism; Enlightenment; Net Modernity 
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Introdução

Sendo a Igreja Presbiteriana do Brasil uma Igreja histórica, alguns 
aspectos da atual realidade da sociedade se apresentam como grandes 
desafios. Talvez, a grande pergunta a se fazer hoje é a seguinte: como 
a IPB pode se tornar relevante para a sociedade contemporânea? Isto 
se revela como um grande desafio, visto que a igreja pode perder o 
seu propósito adotando determinadas ações no intento de se tornar 
“relevante”.

Historicamente a IPB travou grandes batalhas combatendo 
temas que surgiram e que se caracterizavam como um risco para a sua 
estrutura histórica reformada. Um dos seus grandes enfrentamentos se 
deu contra o ecumenismo nas décadas de 1960 e 1970. Constata-se esta 
realidade através de decisões, tais como a do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil de 1974 que traz a seguinte resolução: 

SC - 1974 - DOC. XXXV: Doc. XXI - Quanto ao Doc. 96 - Relatório e Atas do SBC 

- O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, resolve: Aprovar as atas 

e relatórios do SBC, destacando: 1) Quanto às atas o reconhecer e apreciar 

as grandes realizações no supervisionamento da obra; grande esforço e zelo 

na orientação dos concílios (Presbitérios) na melhor maneira de enfrentar os 

problemas resultantes das ideologias práticas do ecumenismo, do secularismo 

e da chamada renovação espiritual. Observa-se neste concílio, não só a 

orientação doutrinária segura, como também o cuidado em orientar os seus 

presbitérios e igrejas a acatarem as resoluções baixadas do Supremo Concílio 

e do próprio Sínodo; o cuidado constante através de comissões especiais para 

estudo das causas dos problemas surgidos, para esclarecimento e indicação de 

literatura que possa fortalecer o rebanho de Cristo, em face dos desafios ao 

testemunho de Cristo.

Com o passar dos anos e depois de muitos debates acerca do 
tema a igreja amadureceu e superou este problema, mantendo-se fiel 
às Escrituras Sagradas, não somente com relação a este tema, mas 
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sobre tantos outros, como liberalismo, maçonaria e etc., que surgiram e 
exigiram uma resposta firme e convicta por parte da igreja.

Entretanto, outras épocas surgem, e com elas novos conceitos, 
modelos e ideologias que desafiam a igreja quanto a uma resposta 
bíblica e um proceder fiel aos princípios das Escrituras, considerando 
que elas são a regra de fé e prática.

A Igreja e seu envolvimento em sociedade: interferências e 
influências 

A Igreja está inserida na sociedade e por interagir diretamente 
com ela o tempo todo, tanto a igreja influencia quanto é influenciada 
pelas questões que impactam esta sociedade, tais como, a política, a 
economia, as mudanças sócio-comportamentais, movimentos populares 
promovidos por ideologias, surgimento e prática de seitas, e assim por 
diante. E, são estas movimentações que se impõem como grandes 
desafios para a igreja, em especial, as de tradição histórica, visto que 
desafiam, em muitos momentos, os princípios caríssimos das Escrituras 
Sagradas.

A sociedade experimenta sensíveis transformações desde os 
seus primórdios, contudo, tracemos um recorte a partir do século XVIII 
com o surgimento do que ficou conhecido como o Iluminismo. Este 
movimento originado na França no final do século XVII, atingindo o 
seu apogeu no século seguinte, defendeu uma mudança de paradigma, 
exaltando a razão em detrimento da fé. Os pensadores que abraçaram 
e defenderam os princípios iluministas, entendiam que o pensamento 
racional deveria se tornar o referencial para o desenvolvimento da 
sociedade em detrimento das crenças religiosas que, por sua vez, foram 
consideradas obsoletas e um fatal bloqueio para a evolução humana. 
Como assegurou Fortes: “O que caracteriza as luzes, além da valorização 
do homem [...] é uma profunda crença na Razão humana e nos seus 
poderes” (FORTES, 11985, p. 9).
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Segundo Alexsandro Medeiros: “A natureza humana é o 
fundamento da moral e da religião iluminista. E a principal característica 
da natureza humana, em que todos os iluministas concordam, é a 
sua racionalidade” (MEDEIROS, 2017). Isso sugere que os referenciais 
morais e éticos deixam de ser a Revelação, ou a Bíblia, passando a ser 
a natureza humana. Sendo assim, é através da razão que se chega ao 
conhecimento da lei da natureza que, por sua vez, estabelece o norte 
para o indivíduo: “É a natureza que fornece as leis da lógica, como 
também da vida social, e unifica toda a ordem das relações e finalidades 
humanas. É baseando-se na natureza que o homem dirige seus 
interesses” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 607). Pretendia-
se, portanto, a libertação da humanidade daquilo que entendiam ser os 
grilhões da sociedade, conforme resume HARVEY: 

O desenvolvimento de formas racionais de organização social e de modos 

racionais de pensamento prometia a libertação das irracionalidades do mito, da 

religião da superstição, liberação do uso arbitrário do poder, bem como do lado 

sombrio na própria natureza humana. (HARVEY, 2002, p. 23).

Não há dúvidas de que houve significativos avanços para a 
sociedade neste período, principalmente, no que diz respeito à indústria 
e à economia. Entretanto, no que diz respeito à religião, embora, o 
objetivo de se desconstruir os fundamentos em que se fundamentam 
a Igreja não tenha logrado pleno êxito, houve algum prejuízo, visto que, 
de alguma maneira o espírito iluminista do humanismo exacerbado 
conseguiu penetrar às portas da igreja produzindo um assolador 
movimento denominado liberalismo teológico. 

O liberalismo teológico nega a autoridade das Escritura, 
nega o sobrenatural narrado nas Escrituras e, portanto, não crê nos 
milagres bíblicos; entendem que a ressurreição de Cristo trata-se de 
uma interpretação subjetiva que os discípulos fizeram no evento pós 
páscoa do Jesus histórico transformando no Cristo da fé. Como fruto 
do iluminismo, os liberais só podem aceitar como verdade o que a sua 
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mente entende. Michael Horton, prefaciando o livro Cristianismo e 
Liberalismo de J. Gresham Machen alega que: 

O liberalismo representa a fé na humanidade, ao passo que o cristianismo 

representa a fé em Deus. O Primeiro é não-sobrenatural, o último é 

absolutamente sobrenatural. Um é a religião da moralidade pessoal e social, 

o outro, contudo, é a religião do socorro divino. Enquanto um tropeça sobre 

a “rocha de escândalo” o outro defende a singularidade de Jesus Cristo. Um é 

inimigo da doutrina, ao passo que o outro se gloria nas verdades imutáveis que 

repousam no próprio caráter e autoridade de Deus. (MACHEN, 2001, p.8).

O liberalismo teológico, por suas características e epistemologia, 
poderia ser somente um movimento isolado ramificado, única e 
exclusivamente, no humanismo iluminista, mas não foi só isso, pois, 
ele não somente combateu à fé cristã histórica, como adentrou na 
cristandade travestido de ciência e com ares piedosos, enredando e 
destruindo igrejas por onde passou. Machen reitera que: 

Uma crise terrível tem surgido, de forma inquestionável, na Igreja. No 

ministério das igrejas evangélicas são encontradas multidões daqueles que 

rejeitam o evangelho de Cristo. Pelo uso duvidoso de frases tradicionais, pela 

representação de diferenças de opinião como se fossem apenas diferenças 

sobre a interpretação da Bíblia, a entrada na Igreja foi assegurada àqueles que 

são hostis com relação às próprias bases da fé. (MACHEN, 2001, p.172) 

Dito isto, percebemos que não há algo que seja mais desafiador 
para uma igreja histórica, cujas bases estão fincadas sobre verdades 
sólidas, sobre absolutos imutáveis e tradições seguras, do que filosofias 
e orientações que apregoam verdades relativas, relativismo prático e 
progressismo aleatório com ênfase no humanismo iluminista.
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A contemporaneidade e seus novos conceitos: a persistência e 
a intensidade de desafios antigos 

Como se já não bastassem estas questões inerentes ao liberalismo 
teológico, temos que lidar com questões contemporâneas que nos 
parecem ser sub-produtos do desenvolvimento dos ideais iluministas. 
O que por muitos tem sido chamado de período pós-moderno traz no 
seu escopo, características que se apresentam como um consequente 
desenvolvimento dos ideais da modernidade.

Sobre o termo “pós-modernidade” podemos encontrar/discutir 
alguns conceitos. Alguns filósofos, tais como Foucalt, defendem que 
o termo apenas denota o período contemporâneo que, no momento, 
ainda não rompeu definitivamente com a Modernidade. Habermas 
concebe o período como sendo, efetivamente, a continuação da 
Modernidade. Ele defende a ideia de que na atualidade a sociedade está 
colhendo os frutos da Modernidade. Há um terceiro conceito difundido, 
principalmente, pela Escola de Frankfurt que alega que neste período 
contemporâneo está explícito a marca da ruptura com a Modernidade. 
Entretanto, não firmaram que se trata do período da pós-modernidade, 
apenas um período Antimodernidade. Filósofos como Deleuze, Vattimo 
e Lyotard, defendem que a Modernidade foi superada e que a pós-
modernidade marca um novo tempo em que, o que se busca, é uma 
nova maneira de pensar, pois, a partir da Modernidade, não é possível 
mais pensar filosoficamente de maneira metafísica.

Prosseguindo na tentativa de conceituação destes últimos 
tempos, destaca-se um sociólogo contemporâneo chamado Zygmund 
Bauman. Este sociólogo contemporâneo analisa a época atual fazendo 
uma crítica a pós-modernidade como herdeira ou elemento contíguo 
da Modernidade, inclusive escrevendo um livro que chamou de “O Mal-
Estar da Pós-modernidade”, onde, de uma maneira objetiva ele faz uma 
comparação dos ideais de uma e de outra, chegando à conclusão de 
que vivemos um período em que nada pode ser definido de maneira 
absoluta, exceto a afirmação de que não há absoluto.
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Portanto, para Bauman, o conceito que melhor define os 
tempos atuais não é pós-modernidade, mas, Modernidade Líquida. Ele 
chega a esta conclusão observando que hoje a prioridade reside em 
mais liberdade individual e menos segurança em estruturas sólidas. A 
contemporaneidade é marcada pela fascinação pela liberdade individual 
e um mundo caótico, amorfo, que não se preocupa com ordenação, e 
não distingue o que é puro do que não é. Vivemos num contexto onde as 
escolhas são necessárias a todo momento e são circunstanciais, sendo, 
portanto, uma vida multitransformacional.

O filósofo, escritor e poeta Ralph Emerson1 afirmou: “Vivemos 
como se estivéssemos sobre uma camada fina de gelo, se pararmos ela 
racha, e quando ela racha a gente se afoga.”2. Relendo a frase, Bauman 
expressa-se da seguinte maneira: “Atravessamos o inverno e a casca é 
fina, se andarmos devagar o chão racha” e a sua intenção em trazer 
à lume esta frase é demonstrar, metaforicamente, que por ser inverno 
e estar tudo nublado, não temos referência e nem tempo para refletir 
sobre para onde ir, pois se pararmos, o fino gelo racha e morremos 
afogados no lago congelado. Na verdade, as pessoas contemporâneas 
não correm para lugar nenhum, simplesmente correm porque tem que 
correr.

Esta ideia forma a estrutura para o conceito de Modernidade 
Líquida, visto que há uma necessidade sempre iminente de adaptação. 
Bauman assevera que:

1 Ralph Waldo Emerson (1803-1882) foi um escritor, ensaísta, poeta e filósofo norte-americano. É 
um dos fundadores do movimento cultural denominado Transcendentalismo. Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882) nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 23 de maio de 1803. Filho do Reverendo 
Willian Emerson, figura ilustre nas artes e na literatura que impulsionou o ambiente cultural de 
Boston e de Ruth Haskins com quem teve cinco filhos. Ficou órfão com oito anos de idade. Nos três 
anos seguintes, a mãe e as crianças continuaram morando na casa paroquial da Igreja. Apesar de a 
família ter passado por muitas necessidades, a preocupação da mãe com a educação dos filhos e a 
influência intelectual da tia Mary Mood Emerson estiveram sempre presentes. Ralph foi estudar em 
Harvard, aos 14 anos de idade, obtendo a graduação quatro anos mais tarde, em 1821. Cf. https://
www.ebiografia.com/ralph_waldo_emerson/
2 Citação extraída de uma palestra proferida pelo filósofo Luiz Felipe Pondé. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=UPh5qIf6Kd8
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 Viver num mundo cheio de oportunidade – cada uma mais apetitosa e atraente 

que a anterior, cada uma “compensando a anterior, e preparando o terreno para 

a mudança para a seguinte – é uma experiência divertida. Nesse mundo, poucas 

coisas são predeterminadas, e menos ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são 

definitivas, pouquíssimos contratempos, irreversíveis; mas nenhuma vitória é 

tampouco final. Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve 

ser capaz de petrificar-se em realidade para sempre. (BAUMAN, 2001, p. 74)

A grande reivindicação desta época é a liberdade, o que 
Bauman chamou de busca da emancipação. O objetivo é o de, como 
indivíduos, nos sentirmos livres, libertos dos grilhões que nos limitam os 
movimentos. Por esta razão, tudo o que se constitui como tradicional, 
sólido ou, ainda, absoluto, não tem vez no mundo contemporâneo, na 
verdade se apresentam como inimigos. Na prática, para usufruirmos de 
plena liberdade individual, as coisas não podem ter forma definitiva, 
elas devem se espalhar, ter fluidez nos seus movimentos. Conceitos que 
até então eram absolutos, tais como família, já não são mais, pois hoje, 
o indivíduo que tem um relacionamento com a sua esposa e filhos (sem 
entrar em questões de relacionamento entre gêneros, mas pensando 
ainda na estrutura tradicional), amanhã pode não o ter por opção, caso 
considere que este modelo ou estas pessoas, já não atendem às suas 
expectativas para que ele, como indivíduo, seja feliz.

Neste exercício de liberdade individual, embora haja 
consequências nas escolhas, tais consequências não se evidenciam como 
empecilho ou bloqueio que imponham uma desistência ou mudança 
por parte do indivíduo. Não importa o que pensam o senso comum 
tradicional, não importa o sólido e o duradouro, pois as decisões do 
indivíduo são voláteis. O que importa são as escolhas e opções pessoais 
do indivíduo (líquido) e, que tal indivíduo fluirá livremente moldando 
e sendo moldado. A crítica deixa de ser formadora de opinião e guia 
orientadora e passa a assumir um papel apenas de conselheira que, 
tanto faz ser ouvida ou não.
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Conclusão

É relevante refletirmos sobre alguns pontos cruciais, o cerne da 
questão é que os ideias de liberdade e racionalidade difundidos pelo 
Iluminismo enraizaram-se na sociedade e tomaram forma quando 
passaram a regular as relações socais, políticas, religiosas e econômicas, 
deixando suas marcas profundas e definitivas no que hoje chamamos 
Modernidade ou Pós-Modernidade, transformando a sociedade no que 
Bauman chama de “Sociedade Líquida”, trazendo consigo marcas que 
continuam nos moldando e inevitavelmente moldando também a Igreja.

As igrejas de tradição histórica, tendem a sofrer mais com 
estas filosofias e comportamentos. A razão para isto ser assim se dá, 
justamente, porque as suas bases estão lançadas sobre fundamentos 
absolutos. Para a Igreja, o conceito de liquidez não se coaduna com a 
moral e os princípios das Escrituras que, por sua vez, se estabelece como 
a única regra de fé e conduta.

Historicamente as igrejas reformadas tem procurado crivar-
se, como igrejas verdadeiras e não seitas ou instituições heréticas, 
observando em sua conduta as marcas que as caracterizam como tais. 
A Confissão Belga, tratando sobre o assunto estabelece a seguinte 
resolução: “As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: 
ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração 
dos sacramentos como Cristo os instituiu e o exercício da disciplina 
eclesiástica para castigar os pecados” (CONFISSÃO BELGA, Artigo 29, p. 
19). 

Para a teologia reformada a liberdade não pode ser usada para 
afrontar a vontade e a santidade de Deus, o Criador e Sustentador de 
todas as coisas, e quando isto ocorre o que se evidencia é o pecado e a 
degradação da humanidade e, efetivamente, não produz a sua felicidade. 
Na verdade, o princípio de liberdade exarado das Escrituras é o de que 
o pecador remido pela obra de Jesus Cristo foi liberto da escravidão do 
pecado, que impunha ao ser humano uma condição e uma conduta 
adulterada do seu propósito original. Desta forma, o ser humano livre é 
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aquele que não é mais conduzido por suas próprias inclinações, senão, 
pela direção do Espírito Santo para a Glória de Deus. Portanto, vivendo 
desta maneira o homem cumpre com o seu propósito e se deleita nisto, 
alcançando, outrossim, a almejada felicidade.

Então, observando estes fatos, percebe-se que um dos 
maiores desafios para as igrejas históricas e, em especial, para a Igreja 
Presbiteriana do Brasil, seja o de se manter convicta e fiel às Escrituras, 
vivenciando e aplicando os seus ensinamentos com zelo e firmeza. As 
ideologias contemporâneas circundam e permeiam a igreja, no entanto, 
o desafio é influenciar e não se deixar influenciar por suas falácias que 
tem por objetivo minar suas estruturas históricas, tradicionais e sólidas.
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Resumo

Tal como em muitos países ocidentais, o cristianismo no Brasil 
é bastante amplo e também heterogêneo, havendo ainda grande 
predominância católica com rápida expansão evangélica. Além disso 
e sem considerar grupos menores, o espiritismo se constitui como 
terceiro maior segmento religioso nacional e vem sendo aos poucos 
reconhecido como parte do cristianismo devido ao culto central a 
Jesus Cristo e às obras assistenciais baseadas no princípio da caridade. 
Católicos, evangélicos e espíritas estão - embora de forma discreta 
e moderada - realizando atividades que vão além do ecumenismo 
tradicional, na prática do diálogo inter-religioso. Muitas vezes, a reflexão 
bíblica constitui a essência de tais atividades. Mais que o diálogo em si 
entre essas diferentes vertentes religiosas, há no panorama brasileiro 
práticas de organizações ecumênicas nacionais voltadas cada vez mais 
para a defesa dos direitos humanos e o combate à intolerância religiosa 
sofrida principalmente pelos adeptos dos cultos afro-brasileiros: 
candomblé e umbanda. Está inserida aí a reivindicação de políticas 
públicas e mudanças de legislação. Com tal perfil organizacional, vem se 
destacando na presente década o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(CONIC) e a Rede Ecumênica de Juventude (REJU). Do lado espírita, a 
organização que vem se empenhando no diálogo inter-religioso via 
estudos bíblicos é o Instituto SER. Este trabalho discute o panorama 
religioso brasileiro e a atuação nele dessas organizações ecumênicas. 

Palavras-chave: pluralidade cristã; intolerância religiosa; 
ecumenismo
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Abstract

As in many Western countries, Christianity in Brazil is quite broad 
and also heterogeneous, and there is still great Catholic predominance 
with fast evangelical expansion. Moreover, and without considering 
smaller groups, Spiritism is the third largest national religious branch and, 
slowly has been recognized as a part of Christianity due to the central 
cult of Jesus Christ and the assistance works based on the principle of 
Charity. Discreetly and moderately Catholics, Evangelicals and Spiritists 
have been performing activities that go beyond traditional ecumenism 
in the practice of interreligious dialogue. Biblical reflection is often the 
essence of such activities. More than the dialogue itself among these 
different religious aspects, there is in the Brazilian scenery practices of 
national ecumenical organizations increasingly focused on the defence of 
human rights and the fight against religious intolerance suffered mainly 
by the followers of Afro-Brazilian cults: Candomblé and Umbanda. There 
is a also a strugle for public policies and changes in legislation. With such 
an organizational profile, the National Council of Christian Churches 
(CONIC) and the Ecumenical Youth Network (REJU) has been highlighted 
in the present decade. On the Spiritist side, the organization that has 
been engaging in interreligious dialogue through Biblical Studies is the 
SER Institute. This work discusses the Brazilian religious landscape and 
the performance of these ecumenical organizations.

Keyboards: Christian plurality; Religious intolerance; Ecumenism
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Introdução 

O cristianismo constitui a maior religião do mundo, sendo 
evidentemente configurado de maneira muito heterogênea com 
diversas doutrinas e instituições. O cenário não é diferente no Brasil, 
onde, tradicionalmente, o espectro cristão também é entendido como 
a soma dos segmentos: católico e protestante, sendo este último 
caracterizado por inúmeras igrejas, das históricas às pentecostais. 
Também há denominações fora do espectro evangélico. Essas igrejas 
não pertencem às duas ramificações protestantes e têm como marca 
a pregação “restauradoracionista” do cristianismo considerado original. 
São elas: Testemunhas de Jeová, Mórmons e Adventistas do Sétimo Dia. 
Na análise do censo populacional brasileiro de 2000, alguns cientistas 
sociais da religião colocaram essas igrejas não protestantes ao lado de 
outras duas tradições religiosas - espiritismo kardecista e Legião da Boa 
Vontade (LBV) - em um conjunto chamado de neocristianismo (LEWGOY, 
2006 p 179; CAMURÇA, 2010; TEIXEIRA, 2010; SOUZA 2012). No grupo 
neocristão, o espiritismo se destaca por dois fatores. O primeiro é 
demográfico por ser o terceiro maior segmento religioso do país, 
com 2%, embora esteja muito abaixo dos dois primeiros: catolicismo 
(64,6%) e protestantismo (22,2%). O segundo fator é eminentemente 
sociológico, não teológico ou doutrinário, qual seja: o fato de o 
espiritismo realizar a materialização do princípio cristão da caridade 
através de consideráveis obras de assistência social (Souza e Simões 
2017). O atendimento religioso gratuito, bem como as obras caritativas 
realizadas pelo espiritismo, contribuíram bastante para a legitimação 
social desta religião no Brasil (GIUMBELLI, 1997; ARRIBAS, 2010). 

Considerando: 1) a grande variedade de igrejas no espectro 
protestante; 2) a diversidade de movimentos no âmbito do catolicismo; 
3) e as tradições religiosas já designadas como neocristãs, vemos que 
o cristianismo no Brasil é realmente muito amplo e ainda maior do 
que aparenta ser. Este artigo aborda as dimensões e características do 
cristianismo nesse país e as formas de diálogo vigentes nele. Como o 



142

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

texto será lido principalmente por não brasileiros, a opção foi apresentar 
amplamente a evolução dos dados demográficos nacionais sobre 
religião. O trabalho aborda o movimento ecumênico entre aqueles 
tradicionalmente reconhecidos como cristãos e o diálogo inter-religioso 
para além dos limites católicos e evangélicos, incluindo, neste caso, os 
espíritas. Discute algumas das principais características do cristianismo 
no Brasil e focaliza experiências de diálogo entre esses três segmentos. 
O texto também apresenta alguns aspectos de uma nova experiência 
ecumênica nacional que não conta com a participação dos espíritas e é 
composta por jovens.

O tamanho do cristianismo no Brasil 

Para observar o tamanho demográfico do cristianismo no Brasil 
é necessário considerar a variação histórica registrada desde o início 
dos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em relação aos contingentes tradicionalmente designados 
como cristãos: catolicismo e protestantismo. No primeiro censo que 
considerava o tema religião, em 1940, os católicos constituíam 96,2%. 
Este montante atingiu 64,6% em 2010. Por outro lado, ambos os grupos 
de protestantes: históricos e pentecostais perfaziam 2,6% no primeiro 
censo, atingindo 22,2% da população total em 2010. Mas o grupo que 
mais aumentou foi o irreligioso, passando de 0,2% a 8,0%.
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Tabela 1 – Distribuição religiosa no Brasil entre 1940 e 2010

Ano Católicos Evangélicos Seguidores de 

outras religiões

Irreligiosos

1940 95,2 2,6 1,9 0,2

1950 93,7 3,4 2,4 0,3

1960 93,1 4,3 2,4 0,5

1970 91,8 5,2 2,3 0,8

1980 89,0 6,6 2,5 1,6

1991 83,3 9,0 2,9 4,7

2000 73,9 15,6 3,5 7,4

2010 64,6 22,2 5,2 8,0

Fonte: IBGE – Censo (% população nacional)

Observa-se que o crescimento do grupo tradicionalmente 
conhecido como “outras religiões” estava muito abaixo do número 
de pessoas que se declaram irreligiosas e bem mais abaixo ainda do 
contingente evangélico. Também verificamos que, no final do século XX, 
tornou-se muito mais fácil não ser católico, seguindo outras religiões ou 
mesmo não professando alguma. O que se costuma chama chamar de 
pluralismo religioso é de fato caracterizado como crescente diversidade 
cristã, uma vez que existe um segmento muito pequeno da população 
que segue religiões não cristãs, como ressalta este artigo. O pluralismo 
religioso, portanto, é um fenômeno muito maior que a heterogeneidade 
cristã, envolvendo um “grau de desenvolvimento social (não apenas 
formal-legal) de verdadeira liberdade de culto e “tolerância cultural 
recíproca” (BASTIAN, 1997). O constante ataque pentecostal às religiões 
afro-brasileiras, grupo religioso que vem diminuindo bastante, se opõe 
à ideia de pluralismo religioso (PRANDI, 2004; SILVA 2007; ALMEIDA, 
2009). 

Como visto, os cristãos tradicionais são entendidos como sendo 
apenas a soma de católicos e evangélicos, totalizando 86,8% da população 
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nacional. Isso denota a diversidade religiosa, de fato, reduzida no Brasil 
devido à pequena presença de religiões não cristãs, como o islamismo 
e o budismo, ambas com longa história e grande presença no mundo 
(PIERUCCI, 2006). Se acrescentarmos apenas o grupo mais expressivo 
de neocristãos: o espiritismo, chegaremos um total de 88% de cristãos. 
Considerando que um grande número de indivíduos irreligiosos não 
são sem religiosidade, uma vez que esta é predominantemente cristã, 
veremos a existência de um grande pluralismo no país, não religioso, 
mas sim cristão (SOUZA, 2012).

Pluralismo nacional cristão

Na vasta gama cristã brasileira, vejamos primeiro o catolicismo. 
Há algumas variações, mas a distinção básica é entre catolicismo 
nominal e interiorizado. O catolicismo nominal inclui a versão 
tradicional, tanto rural como urbana (CAMARGO, 1973). No âmbito do 
catolicismo internalizado, as duas principais vertentes são a Renovação 
Carismática Católica (RCC) e as Comunidades Comunitárias Básicas 
(CEBs). Pesquisas feitas por Antônio Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi 
(1995), com dados do Instituto Datafolha nas eleições presidenciais de 
1994 - os únicos dados estatísticos nacionais atuais disponíveis sobre a 
RCC - mostraram que havia 61,4% católicos nominais ou “tradicionais” 
e 3,8% carismáticos, 1,8% de participantes de CEBs e 7,9% ligados a 
outros movimentos católicos. Havia, portanto, 14% de praticantes do 
catolicismo internalizado.
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Tabela 2 – Tamanho das 10 maiores igrejas evangélicos

Igreja % total de 

Evangélicos

Assembleia de Deus 29,128

Batista 8,808

Congregação Cristã do Brasil 5,415

IURD 4,431

Evangelho Quadrangular 4,277

Adventista 0,036

Luterana1 0,023

Presbiteriana2 0,021

Deus é amor 0,019

Maranata 0,008

Fonte: IBGE – Censo (% População evangélica)

A elaboração de censos sobre religião, muitas vezes, envolve 
controvérsias, sendo objeto de análises e discussões de cientistas sociais 
dedicados a esse tema. Como dito, em 2000, o IBGE classificou algumas 
tradições religiosas como neocristianismo. Este novo segmento abrangia 
tradições próximas do protestantismo, mas com referências doutrinárias 
próprias e distintas da Bíblia, o que os fez serem classificados como 
“outras religiões”, relembrando: Testemunhas de Jeová, LBV e Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons). Os espíritas foram 
incluídos nessa categoria por alguns cientistas sociais da religião, não 
só devido ao trabalho de assistência social por eles feito, mas também 
pela centralidade do culto a Jesus Cristo, expressa sobretudo no livro de 
Allan Kardec: O evangelho segundo o espiritismo , de1864 (CAMURÇA, 
2001 e 2010; LEWGOY, 2010; TEIXEIRA, 2010; SOUZA, 2012). Vale dizer 

1 O IBGE considerou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB) e a Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil (ELCB) pertencentes ao mesmo grupo.
2 O IBGE considerou como pertencentes ao mesmo grupo a Igreja Presbiteriana Unida (IPU) e mais 
onze diferentes.
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que outros cientistas sociais que também pesquisaram essa tradição 
religiosa chamaram a atenção para sua identidade cristã, sem usar o 
termo ‘neocristianismo’ (AUBRÉE e LAPLANTINE, 2009 pp 212-215; 
ARRIBAS, 2010).

 Além da Bíblia, as vertentes religiosas neocristãs - incluindo o 
espiritismo - têm em comum a referência a outros livros doutrinários 
considerados fundamentais. No caso do espiritismo, além da 
interpretação dos evangelhos já mencionados, o pentateuco de Kardec 
abrange: O livro dos espíritos (1857), O livro dos médiuns (1861), O céu 
e o inferno (1865), A gênese (1868) e as Obras póstumas (1890). Em um 
sentido amplo, Kardec é para os espíritas o que Joseph Smith Jr. é para 
os mórmons. Para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, os livros básicos de Smith Jr são: Livro de Mórmon (1830), 
Doutrina e convênios (1835) e Pérola de grande valor (1921).

Outro fator comum é a não crença na Santíssima Trindade, 
ou seja, a idéia de que Jesus Cristo não é Deus. Neste sentido, há 
pregação “restauradoracionista” do chamado cristianismo primitivo, 
tal como explicitamente praticado pelos grupos acima e também pelas 
Testemunhas de Jeová. A LBV é uma dissidência espírita. Foi fundada 
pelo radialista Alziro Zarur em 1950 como instituição filantrópica e 
religiosa. Sob a liderança de José de Paiva Netto, em 2001, essa entidade 
tornou-se alvo de acusações de uso indevido de recursos originalmente 
coletados para atividades de assistência (PAULA, 2003). Apesar da crise 
enfrentada, essa organização religiosa prosseguiu. 

O espiritismo já foi classificado como parte de um “contínuo 
mediúnico”, ao lado das religiões afro-brasileiras: candomblé e 
umbanda (CAMARGO, 1961). Por outro lado, o espiritismo também foi 
colocado por cientistas sociais ao lado das chamadas práticas esotéricas, 
espiritualistas e sincréticas, próprias da Nova Era (Camurça 2014; Stoll 
2003). A maioria dessas práticas se distanciam do cristianismo devido ao 
seu africanismo com ênfase no politeísmo e pelo orientalismo, muitas 
vezes combinado com a autoajuda. Observamos, no entanto, que 
o espiritismo ortodoxo foi unificado no Brasil através da liderança do 
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médico Bezerra de Menezes, presidente da Federação Espírita Brasileira 
(FEB) no final do século XIX, enfatizando não o aspecto científico 
dessa doutrina, mas sim o caráter religioso cristão que, portanto, era 
caritativo, de acordo com o lema: “Deus, Cristo e Caridade” (ARRIBAS, 
2010; CARVALHO e CARVALHO, 2017).

Juntamente com candomblé e catolicismo, o espiritismo gerou 
outra tradição religiosa: a umbanda. O politeísmo da umbanda é 
menos pronunciado do que o do candomblé, havendo certo culto a 
Jesus Cristo, sincretizado com Oxalá, considerado a principal divindade 
dessa religião. Além disso, a herança espírita faz a umbanda recorrer à 
prática da caridade na forma de atendimento religioso às pessoas, sem 
pagamento em troca (Negrão 1996). Por tais motivos, a umbanda pode 
ser considerada também uma parte do cristianismo brasileiro. De modo 
semelhante à umbanda, há outros grupos religiosos demograficamente 
menores e culturalmente menos importantes, mas igualmente marcados 
pelo sincretismo e que também cultuam Jesus Cristo à sua maneira, 
embora não se saiba sociologicamente, até momento, quão importantes 
são para elas as práticas de auxílio gratuito ou caridade. 

Características políticas, econômicas e assistenciais do 
cristianismo brasileiro

Tratar o cristianismo como um todo no Brasil é algo inédito, uma 
vez que os trabalhos investigativos realizados até então se referem a 
segmentos específicos, como os neopentecostais (Mariano 1999) ou 
a alguma igreja especificamente. Em termos de envolvimento com o 
mundo político os católicos têm participação histórica através de seus 
intelectuais e instituições, exercendo influência sobre os governos da 
República Velha e de Getúlio Vargas. Posteriormente, já no período mais 
duro da ditadura militar, a igreja exerceria com suas pastorais sociais e 
as CEBs um papel de resistência, abrigo e apoio a militantes políticos 
de esquerda (Mainwaring, 1989). Na década de 1990, a Teologia da 
Libertação refluiu, cedendo grande espaço à RCC (Prandi e Souza, 
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1997). Mais recentemente, os carismáticos católicos vêm elegendo 
parlamentares que se dedicam à defesa de causas próprias desse tipo 
de catolicismo (MIRANDA, 1999; SILVEIRA, 2008; REIS, 2016).

Os protestantes, como um todo, tiveram uma participação 
discreta na vida política nacional até a eleição da Assembleia Constituinte 
em 1986. Este é o marco do engajamento político-partidário dos 
pentecostais. Movidos pelo slogan “irmão vota em irmão” (SYLVESTRE, 
1986), liderados pela Assembleia de Deus, preocupados com o direito 
à liberdade religiosa na Constituição e interessados em benefícios 
concretos para suas igrejas - como a concessão de emissoras de 
rádio, por exemplo - os evangélicos pentecostais passaram a eleger 
seus representantes parlamentares (FRESTON, 1993; FONSECA, 2002; 
MACHADO, 2006; BATISTA, 2009) e a ter relevância em eleições para 
cargos majoritários, inclusive à Presidência da República (PIERUCCI 
e MARIANO, 1997). Outras denominações, sobretudo a IURD, se 
engajariam nessa empreitada, criando partidos políticos, formando 
bancadas específicas e até contribuindo para eleger prefeitos e 
governadores. 

Evangélicos pentecostais também se destacam em termos 
de empreendedorismo econômico. Há denominações em que os 
pastores não são remunerados e outras onde, ao contrário, são muito 
profissionalizados, recebendo bons salários, incentivos e recompensas, 
de acordo com os objetivos alcançados através da coleta de dízimos e da 
prosperidade dos templos.

Segundo um padrão mais institucional e menos pessoal - 
havendo corporações pertencentes a congregações, dioceses e 
paróquias, em vez de indivíduos - os católicos também participam de 
atividades como empreendedores econômicos. Há uma significativa 
diversidade de empreendimentos econômicos com identidade cristã 
(católica e protestante), envolvendo, entre outras atividades: turismo, 
promoção de eventos, confecção de roupas, fabricação de móveis e de 
objetos de culto. Mas a maioria deles - e também os que movimentam 
mais dinheiro se - concentra na área de comunicação social, na forma 
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de: editoras, gravadoras, produtoras audiovisuais, distribuidoras, e 
emissoras televisivas e radiofônicas (SOUZA, 2009). Reproduzindo e 
contra-atacando evangélicos pentecostais, os católicos vêm investindo 
de modo significativo em termos de mídia e marketing (Souza 2005).

Os espíritas, por sua vez, estão praticamente ausentes da política 
partidária, havendo realmente poucos parlamentares que se identificam 
como tal. São modestos também em termos de atividade econômica 
com suas editoras e emissoras de rádio e televisão. Por detrás de 
seus empreendimentos, grosso modo, não há pessoas caracterizadas 
explicitamente como proprietárias ou lideranças, mas sim instituições 
marcadas pelo caráter impessoal de propriedade e gestão. Mas em 
termos de assistência social, o espiritismo conta com um grande 
conjunto de instituições voltadas à prática da caridade, valor central 
nessa tradição religiosa (SOUZA e SIMÕES, 2017).

Mesmo considerando a desproporção demográfica, a presença 
mais forte no setor de assistência social no Brasil é dos católicos, com 
a forte tradição de práticas caritativas. Pastorais sociais e inúmeras 
entidades realizam tais obras sociais. 

Em termos de inserção social, os evangélicos do protestantismo 
histórico tiveram uma atuação desde a segunda metade do século 
XIX, de um lado, pela ajuda mútua, essencialmente no interior de suas 
próprias comunidades, sobretudo as que tinham também caráter étnico. 
De outro, pela dedicação à educação, impulsionando a alfabetização – 
motivada pelo desejo difundido de leitura da Bíblia – e promovendo 
formação e qualificação profissional.

O movimento ecumênico

A instituição de referência para o movimento ecumênico 
internacional é o Conselho Mundial de Igrejas (CMI), criado em 1948 e 
composto, naquele momento, por 147 denominações presentes em 44 
países, com exceção da Igreja Católica (Andreola e Ribeiro 2005; Muñoz 
2014 p. 91). Atualmente, 349 instituições religiosas de 110 territórios 



150

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

nacionais compõem o CMI. A abertura para o ecumenismo ocorreu mais 
lentamente na Igreja Católica, cuja inflexão se deu no Concílio Vaticano 
II (1962-1965). Ainda em 1965, a igreja romana adotou o estatuto de 
observadora no CMI, compondo um grupo de trabalho com elementos 
do próprio CMI (igrejas-membro e entidades ecumênicas parceiras) 
e representantes de comissões e pastorais católicas (ABUMANSSUR, 
1991). 

O movimento ecumênico também é organizado em escala 
continental através de organizações como o Conselho Latino-Americano 
de Igrejas (CLAI). Fundado em 1982, o CLAI reúne mais de cem igrejas 
membros de todos os países do continente e seu Regional-Brasil é 
composto por nove denominações. Fazem parte do CLAI também onze 
instituições, sobremaneira ecumênicas, entre ONGs e universidades. 

A mais importante entidade integrante do CLAI no Brasil é o 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), que foi instituído também 
em 1982 a partir da mobilização, principalmente, das igrejas: Metodista, 
Católica e Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Essa 
organização ecumênica conta atualmente com cinco igrejas: Católica, 
IECLB, Sirian Orodoxa de Antioquia, Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), 
e Presbiteriana Unida (IPU). 

Ainda no âmbito do movimento de igrejas cristãs, existe o 
Fórum Ecumênico Brasil. Tal organização começou a ser formada em 
1994 e ganhou em 2002 o nome de FE Brasil, sendo composta por 
doze entidades. Em 2011, essa organização passou a fazer parte da ACT 
Aliança, outra iniciativa importante do CMI. Há cooperação entre essas 
organizações em torno de valores comuns, como os direitos humanos, 
por exemplo, embora ocorra também dissensão gerenciada no âmbito 
do movimento ecumênico brasileiro. Nas últimas três décadas vêm 
ocorrendo esforços no sentido de ampliar a ideia do ecumenismo para 
além das igrejas cristãs.
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Macro-ecumenismo e diálogo inter-religioso

Ao final do século XX, o cenário religioso mundial havia se 
diversificado com o crescimento, sobremaneira, dos segmentos 
compostos por irreligiosos, muçulmanos e evangélicos pentecostais. 
No meio de teólogos latino-americanos, ganhou força a expressão 
macroecumenismo. Também em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (ECO-92). O evento ensejou um grande encontro 
de representantes de diversas tradições religiosas, bastante além do 
cristianismo e em prol do “cuidado da Terra”, sendo, portanto, uma 
referência na história macroecumênica.

De outro lado, o debate a respeito do chamado ensino religioso, 
previsto constitucionalmente como facultativo nas escolas brasileiras, 
vem aos poucos avançando também nessa perspectiva para além do 
escopo estritamente das igrejas. Foi formado em 1995 uma organização 
voltada para a proposição do ensino religioso como algo não 
confessional, mas sim plural: o Fórum Nacional Permanente de Ensino 
Religioso (FONAPER) sediado em Florianópolis. Faz parte desse coletivo 
uma entidade de Curitiba existente desde 1977: a Associação Inter-
Religiosa de Educação (ASSINTEC). Esta organização é composta por 
representantes de diversas tradições religiosas, dentre elas: Federação 
Espírita do Paraná; Centro de Estudos Budistas Bodisativa; Igreja Católica 
e IECLB. 

Em termos de reflexão teológica sobre o diálogo inter-religioso 
alguns autores se destacam. O suíço sacerdote católico Hans Küng (1999) 
enfatiza o entendimento entre grupos religiosos como um caminho 
imprescindível para a paz mundial. Também padre, mas espanhol e 
naturalizado nicaraguense, José Maria Vigil (2006) desenvolveu sua 
produção dialogando com outros integrantes da Associação Ecumênica 
de Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo (ASETT). Vigil ressalta a 
perspectiva macroecumênica como algo fundamental para a defesa dos 
direitos humanos.
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No Brasil, o principal teólogo voltado para o diálogo inter-religioso 
é o também católico, leigo, Faustino Teixeira, professor do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Na esteira da ECO-92, ele organizou a primeira coletânea 
sobre o tema (TEIXEIRA, 1993). Esse autor aponta cinco itens por ele 
considerados fundamentais para o diálogo inter-religioso: humildade; 
reconhecimento do valor da alteridade; fidelidade à própria tradição 
religiosa; abertura à busca da verdade; capacidade de compaixão 
(TEIXEIRA, 2003 p 27-33). 

Experiências de interlocução entre católicos, protestantes e 
espíritas 

O coletivo inter-religioso para as relações do Estado e da sociedade 
civil é uma experiência empírica bastante significativa de diálogo inter-
religioso envolvendo católicos, protestantes e espíritas. Trata-se de 
uma iniciativa de interlocução com o Estado em termos de políticas 
públicas de interesse comum e que começou a ser articulada em 2010, 
especialmente por sugestão da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) que liderou a preparação do I Seminário “Relação Estado 
e Sociedade” que aconteceu em 2012 na capital brasileira, Brasília. 
Representantes de várias organizações laicas e religiosas participaram 
desse evento, como a Federação Espírita Brasileira (FEB), CLAI e CONIC. 

Uma experiência localizada de interlocução entre católicos, 
espíritas e evangélicos - não nacional mas sim municipal – vem ocorrendo 
em Recife. Surgiu da iniciativa de Gilbraz Aragão e de outros professores 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade 
Católica de Pernambuco (PPGCR-UNICAP) ao organizarem no âmbito 
de seu grupo de estudos um observatório sobre essa temática. O passo 
seguinte foi instituir em 2007 o Fórum Inter-Religioso da UNICAP, que 
conta com a participação de representantes de sete tradições religiosas 
diferentes.
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Por fim, outra experiência de diálogo envolvendo representantes 
dos três principais grupos religiosos brasileiros tem ocorrido em Belo 
Horizonte por iniciativa do juiz do direito e escritor espírita Haroldo 
Dutra Dias. Este homem, juntamente com o músico Júlio Corradi e o 
cineasta Thiago Franklin, fundou uma organização espírita denominada 
Instituto SER, dedicada a estudos bíblicos e práticas de diálogo inter-
religioso (AGUIAR, 2016). Dias também é amigo de um livreiro e pastor 
da Igreja Batista, Enéas Alexandrino, bem como de uma freira católica, 
Aíla Pinheiro de Andrade, madre superiora do Instituto Religioso Nova 
Jerusalém em Fortaleza e também professora da PPGCR-UNICAP. Desde 
2011, esses três amigos vêm participando de programas de televisão 
de emissoras seculares e também de seminários organizados por 
federações estaduais e outras organizações espíritas, lidando com temas 
bíblicos. Aíla Andrade foi convidada a dar palestras em muitos eventos 
organizados por centros espíritas no Brasil e no exterior (SOUZA, 2015). 

Na cidade de João Pessoa, Severino Celestino da Silva, professor 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião na Universidade 
Federal da Paraíba (PPGCR-UFPB), é outro militante espírita dedicado 
aos estudos bíblicos que participa de atividades com católicos e 
protestantes. Seu livro O evangelho e o cristianismo primitivo (SILVA, 
2010) é prefaciado pelo ex-arcebispo da Paraíba dom Aldo Pagotto. Em 
2015, Silva participou em Goiânia com Haroldo Dias, Aíla Andrade e o 
pastor presbiteriano Marcos Campos Botelho, do 31º Congresso Espírita 
de Goiás. Durante o 30º Congresso Internacional de Sociedade de Teologia 
e Ciências da Religião (SOTER) em 2017, realizado na Universidade 
Católica de Minas (PUC-Minas) em Belo Horizonte, Andrade participou 
com o militante espírita Júlio Corradi e a pastora luterana e secretária-
geral do CONIC , Romi Márcia Bencke, bem como o autor deste artigo, 
de um grupo de trabalho sobre diálogo inter-religioso.

Em eventos de diálogo inter-religioso envolvendo espíritas, 
evangélicos e católicos, temas específicos relacionados a divergências 
doutrinárias, tais como: ressurreição, reencarnação, karma, 
predestinação, trindade, exorcismo e mediúnidade não são discutidos. 
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Os temas abordados - incluindo os estudos bíblicos - são relativos 
a questões morais de comum acordo, sobremaneira: tolerância, 
respeito mútuo, caridade e fraternidade. A perspectiva prevalecente 
é que o cristianismo com base nessas questões é mais amplamente 
compreendido e experimentado.

Nessas atividades, obviamente, os participantes são espíritas, 
católicos e evangélicos que estão mais abertos a questões relacionadas 
às diferenças religiosas. Até agora, podemos ver que essas atividades 
envolvem principalmente estudiosos. Eles ocorrem muito mais como 
iniciativas espíritas, principalmente, dado que o espiritismo é um grupo 
religioso muito menor e menos importante do que os outros dois.

Alguns obstáculos ao diálogo inter-religioso

O movimento ecumênico e, ainda mais, as iniciativas para o 
diálogo inter-religioso enfrentam alguns obstáculos que devem ser 
considerados. Entre estas, é a exclusividade de algumas instituições 
religiosas. Um exemplo disso foi a saída da Igreja Metodista da CONIC em 
2006 e o   fato de que esta igreja se tornou menos aberta à interlocução 
com outras denominações, embora muitos membros de sua base façam 
exatamente o oposto.

Outro caso, com implicações muito maiores, é o da Igreja Católica 
sob a orientação de Joseph Ratzinger. Em 2000, como o prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé, o teólogo alemão assinou Dominus 
Iesus (Senhor Jesus), um documento que afirmava a existência efetiva 
de uma única igreja que provocou negativamente outras igrejas. Como 
o Papa Bento XVI, em 2008, apresentou a Concordata do Estado da 
Santa Sé - Estado brasileiro, que havia sido negociada silenciosamente 
até a visita papal no Brasil no ano anterior e que foi proclamada pelo 
presidente brasileiro Lula em 2010. O acordo causou indignação dos 
líderes das igrejas protestantes e também gerou uma mobilização 
parlamentar para algo semelhante, chamado de “Lei das Religiões”, que 
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controversamente está sob um processo de discussão no Congresso 
Nacional (GIUBELLI, 2011).

Finalmente, um ponto que divide alguns líderes cristãos, de 
alguma forma impedindo o diálogo inter-religioso, é a questão de 
uma possível despenalização do aborto. CONIC não tem uma posição 
fechada sobre o assunto, mas há uma posição muito firme contrária à 
descriminalização do aborto pelas igrejas católicas e ortodoxas sírias. O 
IAB, a UIP e o IELCB, embora afirmando a existência da vida a partir da 
concepção fetal, são relutantes em relação a isso, às vezes considerando 
que o Estado deve ter a autonomia para decidir. A FEB espírita, por sua vez, 
é radicalmente oposta à descriminalização do aborto, algo considerado 
também negativo para interromper o processo de reencarnação. Além 
disso, a FEB participa do Movimento Nacional para a Vida sem Aborto, 
participando de atos públicos ao lado de representantes católicos e 
protestantes, especialmente igrejas pentecostais. Mas, é claro, a maioria 
dos pentecostais não participa de atividades com os espíritas por causa 
da condenada “comunicação com os mortos”.

A experiência ecumênica atual entre os jovens

Como visto, os cristãos tradicionais são entendidos como sendo 
apenas a soma de católicos e evangélicos, totalizando 86,8% da população 
nacional. Isso denota a diversidade religiosa, de fato, reduzida no Brasil 
devido à pequena presença de religiões não cristãs, como o islamismo 
e o budismo, ambas com longa história e grande presença no mundo 
(Pierucci 2006). Se acrescentarmos apenas o grupo mais expressivo de 
neocristãos: o espiritismo, chegaremos um total de 88% de cristãos. 
Considerando que um grande número de indivíduos irreligiosos não 
são sem religiosidade, uma vez que esta é predominantemente cristã, 
veremos a existência de um grande pluralismo no país, não religioso, 
mas sim cristão (Souza 2012).

A história global do ecumenismo é marcada pela presença de 
jovens (COOPE, 2010). No Brasil, especificamente, o Departamento de 
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Jovens da Confederação Evangélica Brasileira - CEB (criado em 1934) e a 
antiga União Cristã dos Estudantes Brasileiros (UCEB) indicam isso durante 
a primeira metade do século XX (COLET, 2016 p 42; Abumanssur,1991). 
Recentemente, surgiu uma importante organização deste tipo, marcada 
pela presença de jovens: Rede Ecumênica Juvenil (REJU). Um passo na 
organização desta rede foi a Primeira Expedição Ecumênica da Região 
Sudeste, realizada em 2007 na cidade de Rezende-RJ. Em 2016, A REJU 
reuniu cerca de trezentos jovens de 15 a 29 anos, de treze estados 
nas cinco regiões do Brasil (COLET, 2016 p 13). Muito influenciado 
pela Teologia da Libertação, organizado por católicos, protestantes e 
seguidores afro-brasileiros (mas não espíritas) em subdivisões regionais 
e procurando envolver jovens não só de igrejas cristãs, mas também 
com experiências diferentes de religiosidade, a REJU se destaca por 
sua ação contra a intolerância religiosa – principalmente sofrida pelos 
seguidores dos cultos afro-brasileiros – reivindicando legislação e 
políticas públicas dedicadas aos direitos humanos. Portanto, vale a pena 
mencionar alguns trabalhos realizados pela REJU: 1 - Publicou uma 
Campanha Nacional contra Intolerância Religiosa em 2011; 2 - Assumiu 
a coordenação do Plano de Comunicação do Conselho Nacional Juvenil 
(CONJUVE), que foi o interlocutor do governo para o Escritório Nacional 
da Juventude em 2012; 3 - Participou, também em 2012, da “Cúpula da 
Justiça Social e Ambiental” que ocorreu em conjunto com a Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20); 4 - 
Atuou na Campanha Nacional Contra a Redução da Maioria Penal em 
2013 (MACEDO, 2015; COLET, 2016).

Sem um assento físico e como uma organização típica da juventude, 
a REJU faz uso intensivo das comunicações através da Internet por meio 
de redes sociais, visando alcançar os estudantes. Com dez anos de idade, 
esta rede atua de forma muito organizada e politizada, a fim de alcançar 
a participação em instâncias e mobilizações de importância nacional. 
Combater a discriminação religiosa, experimentada principalmente por 
seguidores das religiões afro-brasileiras, é o ponto mais mencionado no 
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debate promovido pela REJU, não só com membros de igrejas históricas 
pioneiras no movimento ecumênico.

Considerações finais 

O Brasil é um país popularmente reconhecido pela miscigenação e 
também pela coexistência relativamente pacífica entre diferentes credos 
religiosos. Mas o fato é que, infelizmente, a discriminação, tanto racial 
como sexual, bem como religiosa, ainda ocupa um lugar considerável 
nessa sociedade. A agressão verbal e física, sobretudo a adeptos das 
religiões afro-brasileiras, levou, entre outras coisas, o CONIC a adotar 
a partir de 2013 uma postura propositiva mais consistente de diálogo 
inter-religioso para além de suas igrejas-membro.

A questão da paz e da defesa dos direitos humanos e, mais 
recentemente, do cuidado do meio ambiente, é o que mais encoraja os 
líderes e indivíduos de diferentes tradições religiosas a orarem juntos e 
a realizarem outras atividades comuns. No Brasil, a anual Campanha da 
Fraternidade, da Igreja Católica, foi em 2016 pela quarta vez ecumênica. 
Conduzida assim como as demais congêneres pelo CONIC, tratou da 
questão ambiental, enfocando o problema nacional de saneamento 
básico. Coincidentemente, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, 
publicou em junho de 2015 uma encíclica também concernente ao 
meio ambiente, chamando atenção para o necessário enfrentamento 
do aquecimento global. Enquanto Bento XVI deu sérios tropeços em 
relação ao diálogo inter-religioso, Francisco vem tendo um pontificado 
bastante auspicioso, também neste quesito.

Em termos de cristianismo, o país é ainda mais amplo e 
heterogêneo do que tradicionalmente tem sido interpretado e aparenta 
ser. Tal constatação se dá ao considerarmos as vertentes já tipificadas 
como neocristãs e também a umbanda como sendo seus integrantes 
também. Em face do universo cristão brasileiro, a presença das outras 
religiões é bastante pequena e aquilo que é chamado diversidade 
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religiosa brasileira, caracteriza-se de fato como um sincrético pluralismo 
cristão.

Como visto, católicos, evangélicos e espíritas têm estado juntos 
em reuniões e seminários do Coletivo Inter-Religioso em Brasília, 
do Fórum de Ensino Religioso de Santa Catarina e Paraná, do Fórum 
Inter-Religioso do Recife e também da interlocução bíblica em Belo 
Horizonte. As três maiores vertentes religiosas do Brasil, portanto, se 
fazem representadas nessas atividades, que embora discretas, parecem 
apontar para um caminho promissor de diálogo cristão para além das 
fronteiras institucionais e doutrinárias. 

Surgido no mundo e também no Brasil a partir do protagonismo 
de jovens evangélicos, o movimento ecumênico formou no país, neste 
início de século, outra organização juvenil relevante. Bastante politizada, 
a REJU vem se desenvolvendo através da reivindicação de medidas 
institucionais em prol de direitos humanos e também da interlocução 
com grupos religiosos para além das igrejas cristãs, com destaque para 
adeptos dos cultos afro-brasileiros. De alguma maneira, ela aponta para 
um ecumenismo mais amplo, diversificado e participativo.
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Resumo

O futuro da actual União Europeia só pode ser edificado a partir 
dos fundamentos que estiveram na sua origem, ou seja, dos 28 séculos 
de Europa que fizeram a sua história. É a partir destes fundamentos 
para uma Europa Unida que se podem arquitectar os Projectos para o 
século XXI. A unidade europeia não se fará através de instituições ou de 
políticas comunitárias, se este corpo não se alimentar de uma alma que 
lhe garante a vida. Dar uma “Alma à Europa” passa por reencontrar o 
Espírito Europeu que permaneceu ao longo da sua velha história. E este 
espírito europeu não pode fugir das raízes cristãs da Europa que este 
estudo vem mostrar, raízes que fazem parte não só da sua história, mas 
são a herança e futuro da Europa.

Palavras-Chave: Europa, Raízes Cristãs, Construção Europeia, 
Espírito Europeu, Futuro

Abstract

The future of the present European Union can only be built on 
the foundations that were its origin, that is, from the 28 centuries of 
Europe that made its history. It is from these foundations for a united 
Europe that projects can be designed for the 21st century. European 
unity will not be achieved through institutions or community policies 
if this body does not nourish itself with a soul that guarantees its life. 
To give a “Soul to Europe” is to rediscover the European Spirit that has 
remained throughout its old history. And this European spirit can not 
escape the Christian roots of Europe that this study shows, roots that 
are not only part of its history, but are the heritage and future of Europe.
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Introdução

O futuro da actual União Europeia só pode ser edificado a partir 
dos fundamentos que estiveram na sua origem, ou seja, dos vinte 
e oito séculos de Europa que fizeram a sua história. É a partir destes 
fundamentos para uma Europa Unida que se podem arquitectar os 
Projectos para o século XXI. A unidade europeia não se fará através de 
instituições ou de políticas comunitárias, se este corpo não se alimentar 
de uma alma que lhe garante a vida. Dar uma “Alma à Europa” passa 
por reencontrar o Espírito Europeu que permaneceu ao longo da sua 
velha história. E este espírito europeu não pode fugir das raízes cristãs 
da Europa que este estudo vem mostrar, raízes que fazem parte não só 
da sua história, mas são a herança e futuro da Europa.

Cristianismo e Europa

Cristianismo e Europa é uma obra coordenada por Carlos Amaral e 
que aglutina a participação de vários autores de referência nesta matéria 
e que muito prestigiam com a sua colaboração, um tema fundamental, 
mas, muitas vezes, esquecido ou ignorado por razões anticlericais 
ou laicas. No entanto, é impossível fugir à realidade e à factualidade 
histórica, sob pena de a empobrecer ou esvaziar, na medida em que não 
pode haver História da Europa, sem os seus fundamentos essenciais, 
neste caso a civilização greco-romana e o cristianismo. Carlos Amaral 
refere na introdução:

“Uma das vias mais certeiras para a identificação das grandes etapas ou eras 

que a humanidade conheceu, prende-se com a relação que em cada uma delas 

se estabelece entre a religião e política. De facto, se a modernidade, toda ela, 

tanto de direita, liberal, como de esquerda, socialista, procura tirar à religião 

qualquer pertinência política directa, noutros períodos históricos assim não 

aconteceu. E estamos em crer que o crescente interesse que a religião conhece 

nos dias de hoje, inclusivamente no Ocidente, se prende precisamente com 
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a crise que se abate sobre o projecto da modernidade, dela decorrendo”.

(AMARAL,p.11). 

É esta crise actual que vivemos, uma crise económica, mas, 
sobretudo, uma crise de valores, que levou a Europa a chegar a um 
abismo, a estar “ferida” de morte e a não encontrar um sentido para 
reescrever a sua história e um projecto com futuro. A Europa só terá 
futuro se empenhar os europeus neste projecto, porque uma Europa 
sem os europeus não faz sentido, como a realidade actual é pródiga em 
mostrar pelos factos. Acílio Rocha recupera “A Pessoa Humana na Carta 
dos Direitos Fundamentais” quando diz: 

“precisamente, quando a União Europeia, na última década do século XX, se 

recentrou na pessoa – a Europa dos Cidadãos –, e não somente no indivíduo 

como trabalhador e assalariado, terá sido o momento culminante da sua história 

recente; esse passo significou a ampliação dos direitos originários (liberdade de 

circulação de pessoas, bens e serviços)… não somente enquanto trabalhadores 

e assalariados, mas de pessoas, dos indivíduos enquanto cidadãos”. (AMARAL, 

p.69). 

Foi esta, talvez, a maior mudança, a grande ideia da União 
Europeia para bem do seu futuro. D. António de Sousa Braga, em 
“Cristianismo e Europa”, num discurso de esperança, refere que “não 
se pode construir a Europa, sem ter em conta o Cristianismo. Os povos 
são como as árvores: vivem das raízes”. (AMARAL, p. 74). E os povos 
da Europa vivem uma grande crise que postula mudança, sobretudo 
uma mudança de mentalidade, em que os Europeus olhem para si e 
se convertam em protagonistas de uma Europa Cristã, que os levará ao 
decisivo humanismo europeu, princípio do fim da crise europeia actual.

Esta “Crise Actual da Consciência Europeia” é muito bem 
reflectida por António Teixeira Fernandes, quando reconhece que a 

“Europa é o resultado de uma longa construção social. Como se conhece na 

actualidade, resulta de uma edificação do Cristianismo, após o desmoronar do 

Império Romano. O Cristianismo surge, na Idade Média como a principal força 
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capaz de estabelecer a ordem entre os povos, originando uma comunidade 

superior, fundida em unidade espiritual e configurada sob a forma de 

Cristandade. A cultura europeia judaico-cristã-greco-latina permitiu que se 

encontrasse uma síntese harmoniosa”. (AMARAL, p. 81). 

Ficamos a interrogar-nos porque se terá perdido esta harmonia e 
as razões profundas deste desconcerto europeu? Porque se desmoronou 
este edifício com alicerces e fomos parar a uma terra de ninguém, a 
uma Torre de Babel? Diz o autor que a História mostra este processo de 
desagregação, apesar das constantes tentativas para reerguer a unidade 
europeia, expressas politicamente pelos sucessivos projectos de 
federação europeia de Dante a Kant, de Renan a Proudhon, entre outros. 
E este projecto político continua a ser uma realidade na actualidade, 
numa Europa que continua a ser, na expressão de Jacques Delors, um 
objecto político não identificado (OPNI). É preciso ir às raízes deste 
problema para constatar que não é possível uma unidade política, se 
antes não existir uma unidade cultural. É este o problema da Europa. A 
Europa é materialidade, mas antes tem de ser espiritualidade. Como diz 
o autor, “o dinheiro e o poder, realidades dominantes na modernidade, 
não podem, além disso, comprar nem impor a solidariedade e o sentido”. 
(AMARAL, p. 93). Carlos Amaral reflecte profundamente neste sentido 
para a Europa, no seu artigo “Cristianismo e Identidade Europeia”, 
demonstrando minuciosamente que nenhuma filosofia política pode 
afastar os valores fundamentais da tradição cristã do debate público. 
De forma muito bem fundamentada, desafia a “revisitação dos valores 
fundamentais do cristianismo em matéria social e política”. (AMARAL, 
p. 120). No artigo que se segue, José Luís Brandão de Brito, explica 
detalhadamente a “Crise da Razão e Declínio da Religião. A debilidade 
do Cristianismo”, que levaram na modernidade ao fascínio ou nostalgia 
do absoluto, na expressão de Steiner, ou ao regresso da religião na nossa 
experiência, como refere Gianni Vattimo. Lembra o autor que são sinais 
duma inquietação e que “haverá assim que dar tempo e lugar à arte, 
à poesia, à música, à religião, certamente também à filosofia, como 
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caminhos capazes de operar a transfiguração das nossas perplexidades”. 
(AMARAL, p. 153). Estas perplexidades são pensadas por Michel Renaud, 
no artigo “Do Espírito à Espiritualidade”, revelando que o “segredo da 
espiritualidade seja em definitivo a capacidade de unir os seres humanos 
para além das suas diferenças”. (AMARAL, p. 170).

Europa, não te esqueças da tua história!

Uma voz clama no deserto, quando diz que “As raízes cristãs são 
para a Europa a principal garantia do seu futuro. Poderia uma árvore 
desprovida de raízes viver e desenvolver-se? Europa, não te esqueças 
da tua História!” (JOÃO PAULO II, p. 1). Estas importantes palavras, 
pronunciadas pelo Santo Padre na praça de S. Pedro no dia 28 de Junho, 
ressoaram com muita intensidade no coração de uma Europa que vive 
“como se Deus não existisse” (JOÃO PAULO II, p. 9), distraída e saciada, 
ameaçada por uma “cultura de morte” que se torna, cada dia, mais 
crescente. João Paulo II chamou a atenção para os numerosos sinais de 
preocupação no mundo, que inquietavam o horizonte do continente 
europeu no início do terceiro milénio: muitos homens e mulheres 
aparentemente desorientados, incertos, sem esperança; e não poucos 
cristãos partilham estes estados de alma (cfr. JOÃO PAULO II, p. 7). O 
medo, o vazio interior, a angústia existencial, a perda do significado 
da vida marcam dolorosamente a vida de muitos europeus (Cfr. JOÃO 
PAULO II, p. 8). A Europa é um espaço geográfico, mas, é também, uma 
cultura: “Poderia uma árvore desprovida de raízes viver e desenvolver-
se?” Com esta pergunta pedagógica, de uma grande sensibilidade, quer 
indicar à Europa o caminho que a pode conduzir a viver dias felizes. O 
itinerário pedagógico proposto pelo Papa, é o da redescoberta das suas 
raízes, da sua história:

 “Destas antigas raízes, os povos europeus tiraram o impulso que os levou 

a chegar aos confins da terra e a alcançar a profundidade do homem, da 

sua dignidade intangível, da igualdade fundamental entre todos, do direito 



173

universal à justiça e à paz. Enquanto alarga o seu processo de união, hoje a 

Europa é chamada a encontrar de novo esta energia, recuperando a consciência 

das suas raízes mais profundas. Esquecê-las não é saudável. (…) Não falar delas, 

endurece os corações”. (JOÃO PAULO II, 2003).

“Europa, não te esqueças da tua História!” É portanto uma 
exortação que João Paulo II dirige aos Povos Europeus nesta encruzilhada 
da história. Só através da redescoberta das suas autênticas raízes a 
Europa poderá desenvolver-se harmoniosamente e pacificamente.

Foi para ajudar a redescobrir as raízes, que este Papa ofereceu 
a toda a Europa, mais uma vez, um texto fundamental, A Igreja na 
Europa. Trata-se de uma exortação apostólica que tem como objectivo 
essencial despertar a Igreja que vive na Europa, e lembrar a grande 
responsabilidade que ela tem, como repositório de vida deste Continente 
de antiga tradição cristã. Esta carta é, ao mesmo tempo, uma profunda 
e séria reflexão sobre a situação em que se encontra actualmente a 
Europa, sobre as suas raízes, o seu património e a sua história. Trata-se de 
uma reflexão inspiradora para a Europa atravessar o limiar deste tempo, 
a partir de um empenhamento na realização de uma União Europeia 
mais alargada, num tempo em que se pensava uma Constituição para 
a Europa num tratado constitucional. João Paulo II quer atravessar o 
limiar da esperança infundindo uma renovada esperança no coração dos 
europeus, apesar das dificuldades presentes no seu tempo, numa carta 
que os exorta com estas palavras: 

“Europa do Terceiro milénio, não deixes cair os teus braços; não cedas ao 

desânimo, não te resignes a formas de pensar e de viver que não têm futuro 

(…). Retomando este convite à esperança, repito também hoje a ti, Europa, que 

estás no terceiro milénio: Volta a encontrar-te. Sê tu mesma. Descobre as tuas 

origens. Reaviva as tuas raízes. No decurso dos séculos, recebeste o tesouro da 

fé cristã. Este funda a tua vida social sobre os princípios tirados do Evangelho e 

divisam-se os seus traços nas artes, na literatura, no pensamento e na cultura 

das tuas Nações. Mas esta herança não pertence só ao passado; é um projecto 

para o futuro que deve ser transmitido às novas gerações, porque constitui 
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a matriz da vida das pessoas e dos povos que forjaram unidos o Continente 

europeu. 

Não temas! O Evangelho não é contra ti, mas a teu favor. Confirma-o a 

constatação de que a inspiração cristã pode transformar a agregação política, 

cultural e económica numa convivência onde todos os europeus se sintam em 

casa própria e formem uma família de nações, na qual se possam frutuosamente 

inspirar outras regiões do mundo”. (JOÃO PAULO II, A Igreja, pp.120-121).

Perante o inestimável tesouro que a Igreja oferece à Europa, 
redescobrir as raízes cristãs do nosso Continente, significa chegar ao 
encontro d’Aquele que está na origem do acontecimento cristão. O 
Cristianismo, de facto, é revelador de uma Presença viva. É esta Presença 
que constitui o fascínio do Cristianismo, e a condição do seu permanecer 
ao longo da história, não obstante os limites e deficiências dos cristãos. 
É esta Presença o inestimável tesouro que a Igreja é chamada a oferecer 
a todos. Esta presença é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, 
o Filho Unigénito do Pai, o Redentor e Salvador do homem. Na carta A 
Igreja na Europa o Santo Padre afirma-o claramente:

“A Igreja tem para oferecer à Europa o bem mais precioso, que ninguém mais 

lhe pode dar: é a fé em Jesus Cristo. (…) Sim, passados vinte séculos, a Igreja 

apresenta-se no início do Terceiro milénio com o mesmo anúncio de sempre, 

que constitui o seu único tesouro: Jesus Cristo é o Senhor; só há salvação n’Ele, 

e em mais ninguém” (JOÃO PAULO II, p. 18). 

A Igreja, portanto, quando convida a Europa a redescobrir as suas 
raízes, tem a certeza que, deste modo, a Europa cruzará novamente o seu 
olhar misericordioso de Cristo. De facto, como diz o Papa: “A evidência 
de que Cristo está vivo (…) é a história bimilenária do Cristianismo” 
(JOÃO PAULO II, Homília).
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O Cristianismo na Constituição para a Europa

O caminho da Constituição Europeia, embora ficasse um projecto 
inacabado, foi um marco onde primeiramente se incluía o Cristianismo 
como a religião da Europa. Foram dias decisivos essa afirmação 
fundamental proclamada juridicamente num Tratado Constitucional 
que, embora não aprovado, passou por um longo e profundo processo, 
entregue a uma Convenção formada por 105 membros e presidida 
pelo ex-Presidente francês Valery Giscard D’Estaing. O trabalho da 
Convenção durou mais de 15 meses. Finalmente, foi apresentado um 
esboço do Preâmbulo da Constituição Europeia, onde foi surpresa e 
desilusão, a ausência de qualquer referência explícita às raízes cristãs 
da Europa, mesmo entre não cristãos e não crentes. Mas o que se 
tornou particularmente provocador foi que o esboço do Preâmbulo 
fazia referência nominal à componente grega e romana, saltando 
directamente para os filósofos iluministas, omitindo totalmente 
qualquer referência ao Cristianismo.

Ignorar o Cristianismo é ignorar a própria Identidade Europeia, 
que tem como uma das suas componentes básicas o Cristianismo. 
É também uma grave imposição ideológica e expressa claramente a 
presença de uma forte vontade política de que o laicismo constitua a 
única categoria cultural e referencial possível da nova Europa. Esta 
omissão torna-se ainda mais grave, tendo em conta de que a população 
europeia é cristã, na sua grande maioria (84% aproximadamente). Esta 
maioria ficou silenciosa ou, entre os que se manifestaram, indignados 
por este ostensivo desprezo que levou a uma onda de desprestígio na 
nascente Constituição.

Face aos protestos, o plenário da Convenção Europeia, aprovou 
o projecto final da Constituição Europeia a 13 de Junho de 2004, por 
consenso, e não por unanimidade, tendo encontrado uma solução de 
compromisso, para não citar o Cristianismo, eliminando também no 
preâmbulo do projecto da Constituição, a referência às civilizações grega 
e romana, assim como ao Iluminismo. Em conclusão, a proposta do 
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Preâmbulo da Constituição, apresentada na reunião de chefes de Estado 
e de Governo da União Europeia, em Salónica de 20 e 21 de Junho, não 
faz nenhuma referência ao Cristianismo, limitando-se a referir “heranças 
culturais, religiosas e humanistas”. 

O texto foi depois debatido na Conferência Inter-Governamental 
(CIG), em Roma, a 4 de Outubro, cujo Projecto de Constituição acabaria 
por ser assinado, na mesma cidade, a 29 de Outubro.

Uma Constituição Europeia que esquecia as raízes da Europa, 
negando-se a si própria, como observou João Paulo II na sua carta A 
Igreja e a Europa. Como foi possível chegar ao ponto de projectar uma 
Constituição sem incluir os fundamentos cristãos? Diz o pontífice que 
os nossos dias são tempos de crise: uma crise da memória, uma crise 
do esquecimento da herança cristã, acompanhada de um agnosticismo 
prático e indiferentismo religioso, fazendo com que muitos dos 
europeus dêem a impressão de viver como herdeiros que delapidaram 
o património que lhes foi entregue pela história. 

“Por isso não causam assim tanta maravilha as tentativas de dar um rosto à 

Europa excluindo a sua herança religiosa, e de modo particular a sua profunda 

alma cristã, estabelecendo os direitos dos povos que a compõem sem enxertá-

los no tronco irrigado pela linfa vital do Cristianismo” (JOÃO PAULO II, A Igreja 

na Europa, p. 7). 

Portanto, o projecto de Constituição Europeia que exclui a alma 
cristã do Continente é fruto da profunda crise interior que atinge a vida 
de muitos europeus. Deste modo, como seria possível saudar como 
um acontecimento positivo a aprovação deste projecto de Constituição 
Europeia? De facto, uma Constituição que esquecesse as raízes cristãs 
da Europa, em vez de se tornar um precioso instrumento para servir a 
vida dos Europeus, tornar-se-ia um perigoso instrumento de dissolução. 
Uma Constituição Europeia que esquecesse o rico património da Europa, 
negar-se-ia a si própria.

João Paulo II lembra com clareza a todos os europeus, cristãos e 
não cristãos, crentes e não crentes, uma evidência histórica e cultural:
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“A Europa é o continente que, nos dois milénios passados, mais do que qualquer 

outro, foi marcado pelo Cristianismo. Das suas terras – nas abadias, catedrais 

e igrejas – elevou-se incessantemente o louvor a Cristo, Senhor do tempo e da 

história”. (João Paulo II, Angelus). 

Regressando ao texto fundamental, A Igreja na Europa, podemos reflectir sobre 

a essência do Cristianismo na cultura e na civilização europeia: “Não há dúvida 

que, na complexa história europeia, o Cristianismo representa um elemento 

central e qualificador, consolidado sobre a base firme da herança clássica e 

das numerosas contribuições fornecidas pelos diversos fluxos étnico-culturais 

verificados ao longo dos séculos. A fé cristã plasmou a cultura do Continente 

e entrelaçou-se inextricavelmente com a sua história”. (JOÃO PAULO II, p. 24). 

Não nos podemos esquecer que por longos séculos o Cristianismo 
se confirmou como a 

“religião dos próprios europeus, mesmo no período moderno e contemporâneo, 

em que a unidade religiosa se fragmentou ainda mais, tanto pelas novas 

divisões ocorridas entre os cristãos, como pelos processos que levaram a 

cultura a separar-se do horizonte da fé, o papel do Cristianismo continuou a ser 

de grande relevo” (JOÃO PAULO II, p. 24).

Esta realidade nunca poderá ser esquecida, cancelada ou 
minimizada, sob pena de se vir a padecer gravíssimas derrotas. E uma 
Constituição Europeia que fizesse isto, teria responsabilidades enormes 
perante o tribunal da história.

A história lembra-nos que o esquecimento das raízes cristãs 
por parte da Europa provocou sempre grandes tragédias. Isto torna-
se particularmente evidente no século XX. Por isso, o Papa lembra 
energicamente:

“Não se pode deixar de relevar as ideologias, que provocaram rios de lágrimas 

e de sangue ao longo do século XX, provinham de uma Europa que desejara 

esquecer as suas raízes cristãs. (…) Não se pode esquecer que foi a negação de 

Deus e dos seus mandamentos que criou, no século passado, a tirania dos ídolos, 

expressa na glorificação de uma raça, de uma classe, do estado, da nação, do 
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partido, em vez do Deus vivo e verdadeiro. Precisamente à luz das desventuras 

que se abateram sobre o século XX, compreende-se como os direitos de Deus e 

do homem se afirmem e caiam juntamente” (JOÃO PAULO II, Mensagem).

A Constituição Europeia foi o grande momento de discussão das 
raízes cristãs da Europa. Parecia a oportunidade de marcar esta realidade, 
esta herança e esta fonte de vida. Foi uma batalha aparentemente 
perdida mas, um marco na discussão de um tema fundamental, inscrito 
no preâmbulo, em que alguns países, como Portugal, Espanha, Itália, 
Polónia e Irlanda, cujas tradições cristãs desejariam uma alusão mais 
clara e profunda às raízes cristãs. No entanto, também nestes países, a 
esfera política pareceu pouco interessada numa questão religiosa crucial 
para a cultura e para a história. Outros países, como a França, afirmaram 
claramente a exclusão das referências ao Cristianismo, por ser um país 
laico. Jacques Chirac dizia que a França não podia, por esse facto, aceitar 
qualquer referência às origens cristãs na futura Constituição Europeia.

No entanto, isto é surpreendente se lembrarmos a figura 
fundamental da Construção Europeia, Robert Schuman (1863-1963), 
Chefe do Governo Francês, Ministro e autor da Declaração Schuman de 
9 de Maio de 1950, o grande impulsionador do processo de construção 
europeia, primeiro Presidente do Parlamento Europeu entre 1958 e 
1960, e que não tinha medo de afirmar que a democracia deve a sua 
existência ao Cristianismo.

Outra voz significativa vinda de França, foi o então ministro para 
a Cultura e Comunicação, Jean-Jacques Aillagon que afirmou que era um 
facto que o Cristianismo marcou durante séculos a cultura da Europa e 
querer calar esse facto era perder a memória.

Não foram só os cristãos que defenderam o Cristianismo no 
Preâmbulo do Projecto de Constituição. Refira-se também, a título de 
exemplo, Joseph Weiler, judeu praticante e constitucionalista de prestígio 
internacional, que considerou absurdo que a futura Constituição da 
União Europeia não mencionasse o Cristianismo. J.Weiler, titular da 
cátedra Jean Monnet na New York University e director da Global Law 
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Schol and Center for Internacional and Regional Economic Law and 
Justice de Nova York, lembra que se a Constituição alemã, irlandesa e 
polaca citam Deus e as raízes cristãs, o texto da Constituição só reflecte 
o modelo laico francês. E laico não significa neutro e a Constituição 
Europeia que proclama o pluralismo cultural, aplica na realidade um 
imperialismo constitucional, censurando a abertura às referências 
religiosas presentes em muitas Constituições públicas. Deste modo, para 
o constitucionalista judeu, a falta de menção das raízes cristãs europeias 
não é uma demonstração de neutralidade, mas sim uma atitude jacobina 
na linha da atitude de ódio para com a religião difundida pela revolução 
francesa. Weiler critica também a atitude dos cristãos, que se mostram 
incapazes de manifestar publicamente as suas convicções e que vivem 
uma fé fechada à vida pública. 

A identidade europeia abre o caminho à abertura da diversidade 
de culturas e de aceitação das raízes cristãs da Europa, numa atitude de 
tolerância e de reconhecimento da própria história. Afirmar as raízes 
cristãs não é um acto de intolerância, uma vez que a Igreja propõe a 
verdade de Cristo, não a impõe. A tolerância não está ali onde te 
escondes, mas onde superas a tentação de coerção. Por este motivo, é 
de assinalar este judeu ortodoxo a pedir à Europa que não tenha medo 
do seu próprio passado e da própria identidade cristã. Uma Europa que, 
por uma mal entendida laicidade, cancelou as próprias raízes religiosas 
da Constituição e amanhã poderá ser inimiga das minorias judaicas ou 
muçulmanas, em nome dessa mesma tolerância laica.

Foi uma batalha perdida para as raízes cristãs da Europa, mas, 
também, para a própria Constituição Europeia, e ficou a lição de que 
a árvore europeia da Europa não pode viver sem as suas raízes cristãs. 
As raízes cristãs são para a Europa a principal garantia do seu futuro, 
porque não pode haver Europa sem Espírito que lhe dá vida: Poderia 
uma árvore desprovida de raízes viver e desenvolver-se? Europa, não 
te esqueças da tua história! Esta a lição de João Paulo II, um humanista 
e um europeísta. Um Santo que queria que a humanidade tivesse mais 
Vida e mais Felicidade: “Só Tu, Jesus Cristo, vivo na tua Igreja, és fonte de 
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esperança! Proclamamos-Te presente no Continente Europeu. Juntos, 
comprometemo-nos a dar testemunho de Ti!”

Tudo ficou pelo caminho. Também a própria Constituição 
Europeia. Ainda não chegara o momento para uma Europa política e 
cultural. 

A Europa de Bento na Crise de Culturas

Joseph Ratzinger nos seus escritos sobre a Europa, sobre os seus 
fundamentos espirituais hoje e amanhã, interroga-se sobre o que é a 
Europa: “Mas o que é exactamente a Europa? (…) A Europa só é um 
conceito geográfico de maneira totalmente secundária: a Europa não é 
um continente claramente compreensível em termos geográficos; é pelo 
contrário, um conceito cultural e histórico”. (RATZINGER, p. 11). Perante 
esta evidência e fazendo um périplo pela história da Europa, chega à 
constatação da universalização da cultura europeia e a sua crise, porque 
à velha Europa que só tinha um vizinho com quem devia confrontar-se 
para a vida e para a morte, ou seja, o mundo islâmico, a nova Europa do 
mundo moderno, alargou-se para a América e para parte da Ásia, depois 
para a África e para a Ásia, sucursais da Europa, em colónias. Acresce o 
renascimento do Islão e a sua base espiritual válida à vida dos povos, 
uma base que escapou ao domínio da velha Europa que, não obstante 
o seu contínuo poder político e económico, é vista como condenada ao 
declínio e desaparecimento. Também as grandes tradições religiosas da 
Ásia, sobretudo a sua componente mística que encontra expressão no 
budismo, se elevam como potências espirituais face a uma Europa que 
renega os seus fundamentos religiosos e morais. Diz Ratzinger:

“A Europa, precisamente nesta hora do seu máximo sucesso, parece ter-se 

tornado vazia a partir de dentro, paralisada em certo sentido por uma crise 

do seu sistema circulatório, uma crise que põe em risco a sua vida, que vai 

confiando, por assim dizer, em transplantações que, acabam por eliminar a 

sua identidade. A este enfraquecimento interior das forças espirituais basilares 
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corresponde o facto de que também etnicamente a Europa parece estar a 

caminho da despedida. 

Há uma estranha falta de vontade de futuro. Os filhos, que são o futuro, são 

vistos como uma ameaça para o presente; e pensa-se que eles nos roubam algo 

da nossa vida. Não são sentidos como esperança, mas sim como limitação ao 

presente (…). Toynbee realça a diferença entre progresso material-técnico, de 

um lado, e, do outro, o progresso real que ele defende como espiritualização. 

Admite que o Ocidente – o mundo ocidental – se encontra numa crise, cuja causa 

é para ele o facto de a religião se ter rebaixado ao culto da técnica, da nação 

e do militarismo. Na sua opinião, a crise significa ultimamente secularismo.” 

(RATZINGER, pp. 25-26).

Perante esta situação, e conhecendo a causa da crise, pode-se 
indicar também o caminho da cura, introduzindo novamente o factor 
religioso que faz parte da nossa herança, faz parte da herança de todas 
as culturas, sobretudo o que restou do cristianismo ocidental: 

“A pergunta que se deve fazer é: este diagnóstico estará correcto? Em caso 

afirmativo, estará em nosso poder introduzir de novo o factor religioso, numa 

síntese de cristianismo residual e herança religiosa da humanidade? Em última 

análise, a questão entre Spengler e Toynbee permanece aberta, porque não 

podemos prever o futuro. Mas, independentemente disto, impõe-se a tarefa de 

nos interrogarmos sobre o que pode garantir o futuro e sobre que coisa está em 

condições de continuar a fazer viver a identidade interior da Europa através de 

todas as metamorfoses históricas”. (RATZINGER, p. 27).

É preciso olhar para dentro do nosso tempo e descobrir as suas 
raízes históricas, abafadas pelo laicismo da Revolução Francesa. O 
Estado recusa o fundamento religioso e sabe que se baseia unicamente 
na razão e nas suas instituições. A fragilidade da razão deu origem às 
ditaduras que só sobrevivem de vestígios de consciência moral. Juntou-
se ainda o socialismo que se dividiu em duas vias diferentes, a totalitária 
e a democrática. Os sistemas comunistas naufragaram pelo seu 
dogmatismo económico e pelo seu desprezo pelos direitos humanos e 
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esgotamento das almas pela destruição da consciência moral. Despojar 
o Homem de Deus, foi o grave problema que levou à auto-destruição da 
consciência europeia.

E agora? Pergunta Ratzinger: 

“Em que ponto nos encontramos e como é que as coisas devem ir para a 

frente? Haverá uma identidade da Europa que tenha um futuro e a favor da 

qual possamos empenhar-nos com todas as nossas forças? (…) O meu último 

ponto é a questão religiosa. Não quero entrar, aqui, nas complexas discussões 

dos últimos anos, mas realçar apenas um aspecto fundamental para todas 

as culturas: o respeito em relação àquilo que, para o outro, é sagrado, e 

particularmente o respeito pelo sagrado no seu sentido mais elevado, Deus, 

coisa que é lícito supormos que encontraremos também naquele que não 

está disposto a acreditar em Deus. Mas, quando se infringe este respeito, a 

sociedade perde algo de essencial”. (RATZINGER, pp. 34-35).

Joseph Ratzinger evidencia o ódio que o Ocidente sente por si 
mesmo, como algo de patológico, um Ocidente que já não gosta de si 
mesmo: da sua própria história e não chega aos seus fundamentos. 
A Europa se quiser sobreviver, necessitará de uma nova aceitação 
de si mesma, crítica e humilde. O multiculturalismo que é defendido 
apaixonadamente, também pode ser a fuga das características próprias 
e a renegação do que é próprio. O multiculturalismo não pode subsistir 
sem pontos de referência que são a identidade europeia da Europa e 
as suas raízes cristãs. A Europa precisa desesperadamente de recuperar 
a sua consciência europeia, readquirir o melhor da sua herança e ser 
um exemplo para a humanidade inteira. A Europa precisa de aprender a 
viver através do respeito pelo sagrado: 

“A fé no Deus criador é a garantia mais segura da unidade do homem. Não 

pode ser imposta a ninguém; mas, como é um grande bem para a comunidade, 

pode-se exigir que os não crentes a respeitem. É verdade que a racionalidade 

é um sinal distintivo essencial da cultura europeia. Em certo sentido, foi com 

ela que a Europa conquistou o mundo, porque a forma de racionalidade que 



183

se desenvolveu em primeiro lugar na Europa modela hoje a vida de todos os 

continentes. Mas esta racionalidade pode tornar-se devastadora, se separar das 

suas raízes e se definir como único critério a possibilidade técnica. É necessário 

manter a ligação com as duas grandes fontes do saber, a natureza e a história. 

Estes dois âmbitos não falam simplesmente de si, mas juntos podem indicar-

nos o caminho.(…)Assim também, as experiências históricas do homem que se 

reflectiram nas grandes religiões são fontes permanentes de co-nhecimento, de 

indicações para a religião e também interessam a quem não se pode identificar 

com nenhuma destas tradições. Reflectir, prescindindo delas, e viver, sem as 

considerar, seria uma presunção que, por fim, deixaria o homem desorientado 

e vazio ”. (RATZINGER, p. 48).

É preciso recuperar os fundamentos da Europa e traçar as linhas 
para trabalhar na sua reconstrução. A recordação da dor da Segunda 
Guerra Mundial e das suas consequências, mas também, da graça da 
grande história de reconciliação que se verificou na Europa, mostram-
nos onde se encontram as forças que podem curar a Europa e o mundo: 
“Somente se fizermos entrar Deus no mundo, a terra poderá de novo 
iluminar-se e o mundo poderá ser humano”. (RATZINGER, p. 131).

A Europa do Papa Francisco: um Sonho Europeu

O prémio Carlos Magno atribuído a 6 de Maio de 2016 ao Papa 
Francisco, é o corolário do sonho de Francisco para a Europa, anunciado, 
passo a passo, em intervenções no Parlamento Europeu e no Conselho 
da Europa. Construir uma Europa em torno da pessoa humana e não 
da economia, é a chave do sonho e da proposta de construção de uma 
nova Europa. Refira-se que o discurso do Papa Francisco ao Parlamento 
Europeu em Estrasburgo, proferido a 25 de Novembro de 2014, é uma 
mensagem de esperança e de encorajamento, num mundo em mutação, 
menos eurocêntrico, e numa União Europeia cada vez mais alargada. 
No entanto, o Papa Francisco chama a atenção para o envelhecimento 
do continente europeu, onde não obstante de ter no projecto inicial a 
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pessoa humana, dotada de dignidade transcendental no centro de tudo, 
na prática é tratado como um objecto que pode ser descartado quando 
não é útil. Por outro lado, é paradoxal a Europa como baluarte dos 
Direitos Humanos no mundo, e tantas atrocidades vividas. E também 
a falta de dignidade transcendental do ser humano, antes de mais um 
ser relacional, e que vive na solidão. Por último, o agravamento da crise 
económica e a falta de confiança nas instituições. 

O Discurso do Papa Francisco ao Parlamento apresenta um 
diagnóstico do estado actual da Europa:

“A par duma União Europeia mais ampla, há também um mundo mais complexo 

e em intensa movimentação: um mundo cada vez mais interligado e global e, 

consequentemente, sempre menos eurocêntrico. A uma União mais alargada, 

mais influente, parece contrapor-se a imagem duma Europa um pouco 

envelhecida e empachada, que tende a sentir-se menos protagonista num 

contexto que frequentemente a olha com indiferença, desconfiança e, por 

vezes, com suspeita”. (FRANCISCO, Discurso Parlamento).

Perante este quadro, o Papa dirige-se aos europeus com 
esperança e encorajamento, dizendo que as dificuldades se podem 
tornar promotoras de unidade, para vencer todos os medos que assolam 
a Europa. A Europa Cristã tem a esperança no Senhor que transforma o 
mal em bem e a morte em vida. 

O que fazer desta Europa? É muito interessante o apelo do 
regresso aos pais fundadores da Europa, “que desejavam um futuro 
assente na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e 
promover a paz e a comunhão entre todos os povos do Continente. No 
centro deste ambicioso projecto político, estava a confiança no homem, 
não tanto como cidadão ou como sujeito económico, mas no homem 
como pessoa dotada de uma dignidade transcendente”. (FRANCISCO).

A dignidade é a palavra-chave que caracterizou a recuperação 
após a Segunda Guerra Mundial, e pela centralidade da promoção da 
dignidade humana contra as múltiplas violências e discriminações que 
foram sentidas ao longo dos séculos. O reconhecimento da necessidade 
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de respeito pelos Direitos Humanos nasceu deste longo caminho 
que mostrou a necessidade do respeito pela pessoa humana, pela 
consciência da sua preciosidade, unicidade e irrepetibilidade. Esta 
tomada de consciência cultural tem o seu fundamento na História, mas, 
sobretudo no pensamento europeu, caracterizado por fundamentos 
comuns greco-romanos e pelo cristianismo. 

A promoção dos Direitos Humanos ocupa um papel central 
no empenho da União Europeia, na dignidade interna e externa ao 
espaço europeu, num compromisso em que a Europa toma a admirável 
responsabilidade pela promoção da pessoa humana. Esta dignidade 
também assenta na liberdade religiosa de proferir a sua fé e de 
reconhecer as raízes cristãs da civilização europeia:

“Realmente que dignidade existe quando falta a possibilidade de exprimir 

livremente o pensamento próprio ou professar sem coerção a própria fé 

religiosa? Que dignidade é possível sem um quadro jurídico claro, que limite o 

domínio da força e faça prevalecer a lei sobre a tirania do poder? Que dignidade 

poderá ter um homem ou uma mulher tornados objecto de todo o género de 

discriminação? Que dignidade poderá encontrar uma pessoa que não tem o 

alimento ou o mínimo essencial para viver e, pior ainda, o trabalho que o unge de 

dignidade? Promover a dignidade da pessoa significa reconhecer que ela possui 

direitos inalienáveis, de que não pode ser privada por arbítrio de ninguém e, 

muito menos, para benefício de interesses económicos”. (FRANCISCO, Discurso).

É preciso recuperar a confiança no projecto europeu e os seus 
valores fundamentais, em que se realize o ideal de uma Europa unida e 
em paz, criativa e empreendedora, respeitadora de direitos e consciente 
de deveres. A Europa e a sua história é o encontro permanente entre o 
céu e a terra, onde o céu indica a abertura ao transcendente, a Deus, que 
desde sempre caracterizou o homem europeu, e a terra representa a 
capacidade prática e concreta de enfrentar as situações e os problemas. 
A Europa depende desta ligação entre o Céu e a Terra. Diz o Papa: 

“O futuro da Europa depende da redescoberta do nexo vital e 
inseparável entre estes dois elementos. Uma Europa que já não seja 
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capaz de se abrir à dimensão transcendente da vida é uma Europa que 
lentamente corre o risco de perder a sua própria alma e também aquele 
espírito humanista que naturalmente ama e defende”. (FRANCISCO, 
Mensagem).

Para isso, é fundamental preservar o património espiritual da 
Europa, o património legado pelo Cristianismo, o património que o 
Cristianismo deixou no passado para a formação sociocultural da Europa, 
mas também, e sobretudo, a contribuição que pretende dar hoje e no 
futuro para o seu crescimento. Esta contribuição do Cristianismo para 
a Europa não constitui um perigo para a laicidade dos Estados e para a 
independência das instituições da União, mas um enriquecimento. Os 
ideais da paz, subsidiariedade e a solidariedade mútua, e um humanismo 
centrado no respeito pela dignidade pela pessoa: 

“Uma Europa que seja capaz de conservar as suas raízes religiosas, sabendo 

apreender a sua riqueza e potencialidades, pode mais facilmente também 

permanecer imune a tantos extremismos que campeiam no mundo actual – 

o que se fica a dever também ao grande vazio de ideais a que assistimos no 

chamado Ocidente – pois o que gera a violência não é a glorificação de Deus, 

mas o seu esquecimento”. (FRANCISCO, Mensagem).

Relembrando as inúmeras injustiças e perseguições que se 
abatem diariamente sobre as minorias religiosas, especialmente cristãs, 
em várias partes do mundo, o Papa lembra que estas violências não 
podem ser esquecidas e silenciadas, pelo silêncio vergonhoso e cúmplice 
de muitos. O lema da União Europeia “Unida na Diversidade”, significa 
o respeito por todas as culturas, religiões e povos, e a unidade não 
significa uniformidade política, económica e cultural ou de pensamento. 
A unidade vive da riqueza da diversidade, como numa família que é 
tanto mais unida quanto mais cada um dos seus membros afirmar-se a 
si próprio profundamente e sem medo.
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No discurso no Conselho da Europa, em Estrasburgo, a 25 de 
Novembro de 2014, a memória dos pais fundadores como repositório 
para o futuro da construção europeia é referida: 

“O projecto dos Pais fundadores era reconstruir a Europa num espírito de 

mútuo serviço, que ainda hoje, num mundo mais inclinado a reivindicar do 

que a servir, deve constituir o fecho da abóbada da missão do Conselho da 

Europa em favor da paz, da liberdade e da dignidade humana. Aliás, o caminho 

privilegiado para a paz – para evitar que volte a acontecer o que sucedeu 

nas duas guerras mundiais do século passado – é reconhecer no outro, não 

um inimigo a combater, mas um irmão a acolher. (…) Isto mesmo intuíram os 

Pais fundadores quando compreenderam que a paz era um bem que se devia 

conquistar continuamente e exigia uma vigilância absoluta. (…) Para conquistar 

o bem da paz é preciso, antes de mais nada, educar para ela, desterrando a 

cultura do conflito que visa amedrontar o outro, marginalizar quem vive de 

forma diferente. (…) A estrada escolhida pelo Conselho da Europa é, antes de 

mais nada, a promoção dos direitos humanos, a que liga o desenvolvimento da 

democracia e do estado de direito”. (FRANCISCO, Discurso Conselho).

Podemos perguntar à Europa: Onde está o teu vigor? Onde 
está aquela tensão ideal que animou e fez grande a tua história? Onde 
está o teu espírito de curiosidade e empreendimento? Onde está a tua 
sede de verdade, que comunicaste com paixão ao mundo até agora? 
Diz Francisco que da resposta a estas perguntas dependerá o futuro 
do Continente. É preciso reflectir sobre o imenso património humano, 
artístico, técnico, social, político, económico e religioso. Será que este 
legado é um Museu Europeu ou um Legado que dá Vida? Um legado 
inspirador para a cultura e para toda a humanidade. É preciso encontrar 
no exercício da memória, fontes inspiradoras para construir o caminho 
europeu do futuro.
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Prémio Carlos Magno 

A atribuição do Prémio Carlos Magno ao Papa Francisco, a 6 de 
Maio de 2018, que representa o mais distinto reconhecimento do seu 
contributo para a reflexão sobre a Europa e também de acções concretas 
para a divulgação do ideal europeu. Francisco dedica à Europa este 
prestigioso prémio, para que ele contribua para “juntos, almejarmos 
um novo e corajoso impulso a este amado Continente” (FRANCISCO). Ao 
receber o prémio profere as seguintes palavras:

“A criatividade, o engenho, a capacidade de se levantar e sair dos seus limites 

pertencem à alma da Europa. No século passado, ela deu testemunho à 

humanidade de que era possível um novo começo: depois de anos de trágicos 

confrontos, culminados pela guerra mais terrível de que se tem memória, surgiu 

– com a graça de Deus – uma novidade sem precedentes na história. As cinzas 

dos escombros não puderam extinguir a esperança e a busca do outro que 

ardiam no coração dos Pais fundadores do projecto europeu. Estes lançaram 

os alicerces dum baluarte da paz, dum edifício construído por Estados que se 

uniram, não por imposição, mas por livre escolha do bem comum, renunciando 

para sempre a guerrear-se. Finalmente, depois de tantas divisões, a Europa 

reencontrou-se a si mesma e começou a edificar a sua casa”. (FRANCISCO).

É preciso recriar a família europeia, uma família de povos que 
se foram ampliando, voltando às ideias fundadoras dos pais das quais 
se vive um imenso distanciamento. Nós, filhos do sonho europeu, 
afastámo-nos da luminosidade das ideias de Europa, da sua essência e 
da sua alma, cedendo a egoísmos nacionais, a interesses individuais e de 
um aparente cansaço que não pertencem à Alma da Europa.

Diz Francisco: 

“No Parlamento Europeu, tomei a liberdade de falar de Europa avó. Dizia aos 

eurodeputados que crescia, de diferentes partes, a impressão geral duma Europa 

cansada e envelhecida, não fértil e sem vitalidade, onde os grandes ideais que 

a inspiraram parecem ter perdido o seu fascínio; uma Europa decadente que 



189

parece ter perdido a sua capacidade geradora e criativa; uma Europa tentada 

mais a querer garantir e dominar espaços do que a gerar processos de inclusão 

e transformação; uma Europa que se vai entrincheirando, em vez de privilegiar 

acções que promovam novos dinamismos na sociedade” (FRANCISCO). 

Convidando a Europa a ser mobilizadora de dinamismos que 
envolvam os cidadãos, mobilizem todos os actores sociais na busca de 
soluções para os problemas actuais.

Desafia a Europa, perguntando: “Que te sucedeu, Europa 
humanista, paladina dos direitos humanos, da democracia e da 
liberdade? Que te sucedeu, Europa terra de poetas, filósofos, artistas, 
músicos, escritores? Que te sucedeu, Europa mãe de povos e nações, 
mãe de grandes homens e mulheres que souberam defender e dar a 
vida pela dignidade dos seus irmãos?” (FRANCISCO).

É preciso acordar a Europa e lembrar-lhe que é corpo e espírito. É 
preciso, na expressão de Elie Wiesel, fazer uma “transfusão de memória” 
à Europa. Esta memória permitirá evitar cometer os erros do passado 
e a aproveitar essa herança para ultrapassar com êxito a encruzilhada 
do seu presente. A transfusão de memória servirá para não fazer nada 
apressadamente e à deriva. Esta transfusão de memória, muito ganhará 
com a leitura dos pais fundadores e das grandes figuras europeias. Eles 
souberam encontrar caminhos alternativos, sarar feridas de guerra, 
fazer a paz, fazer a Europa, contra todas as formas de violência e de 
destruição. Evocar os pais da Europa é o caminho para construir o sonho 
europeu a partir de visionários, de profetas do futuro que ajudem a dar 
vida ao sonho de Francisco:

“Com a mente e o coração, com esperança e sem vãs nostalgias, como um filho 

que reencontra na mãe Europa as suas raízes de vida e de fé, sonho com um 

novo humanismo europeu, um caminho crescente de humanização, ao qual 

servem memória, coragem e utopia sadia e humana. Sonho com uma Europa 

jovem, capaz de ainda ser mãe: uma mãe que tenha vida, porque respeita a 

vida e dá esperanças de vida. Sonho uma Europa que cuida da criança, que 

socorre como um irmão o pobre e quem chega à procura de acolhimento 
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porque já não tem nada e pede abrigo. Sonho com uma Europa que escuta e 

valoriza as pessoas doentes e idosas, para que não sejam reduzidas a objectos 

de descarte porque improdutivas. Sonho com uma Europa, onde ser migrante 

não seja delito, mas apelo a um maior compromisso com a dignidade de todos 

os seres humanos. Sonho com uma Europa onde os jovens respirem o ar puro 

da honestidade, amem a beleza da cultura e duma vida simples, não poluída 

pelas solicitações sem fim do consumismo; onde casar e ter filhos sejam uma 

responsabilidade e uma alegria grande, não um problema criado pela falta de 

trabalho suficientemente estável. Sonho uma Europa das famílias, com políticas 

realmente eficazes, centradas mais nos rostos do que nos números, mais no 

nascimento dos filhos do que no aumento dos bens. Sonho com uma Europa 

que promova e tutele os direitos de cada um, sem esquecer os deveres para 

com todos. Sonho com uma Europa da qual não se possa dizer que o seu 

compromisso em prol dos direitos humanos constituiu a sua última utopia”. 

(FRANCISCO).

A transfusão da memória permite inspirar-nos no passado para 
actualizar a ideia de Europa que seja capaz de gerar um novo humanismo, 
uma nova Europa. Para o renascimento de uma Europa cansada, mas 
ainda cheia de potencial e de energias, muito deve contribuir a Igreja. A 
sua tarefa que é sua missão é anunciar o Evangelho. É urgente dar vida à 
Palavra para que a Palavra se torne Vida: sair ao encontro das feridas do 
homem, levando a presença forte e simples de Jesus, a sua misericórdia 
consoladora e encorajante. Este Deus que quer habitar entre os Homens, 
precisa de grandes evangelizadores, para que homens e mulheres se 
sintam tocados e animados pela Sua palavra. Diz Francisco, que “só uma 
Igreja rica de testemunhas poderá de novo dar a água pura do Evangelho 
às raízes da Europa”.

Reflexões finais

Em jeito de conclusão, fica o apelo fundamental que conseguimos 
sentir nas entrelinhas dos textos e que traduzimos assim, com palavras de 
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João Paulo II: “As raízes cristãs são para a Europa a principal garantia do 
seu futuro. Poderia uma árvore desprovida de raízes viver e desenvolver-
se? Europa, não te esqueças da tua história!” É esta a história pensada 
nos primórdios da construção europeia, quando os pais fundadores 
reconheceram a necessidade de despertar a Europa para as suas raízes 
comuns, para a mesma herança cultural, moral e religiosa, promotora 
da unidade europeia. Esta foi a Europa de Jean Monet, de Robert 
Schuman, de Konrad Adenauer e de Alcide De Gasperi. Eles sabiam que 
era necessário dar à Europa uma unidade espiritual e religiosa, para 
construir uma Europa com futuro. No entanto, o processo de construção 
europeia exigiu o pragmatismo político de começar por salvaguardar a 
paz através da integração de interesses económicos comuns. A Ideia de 
Europa esteve sempre no horizonte e apontava sempre para as suas 
raízes cristãs. O Cristianismo está nas raízes desta Europa e essa herança 
é também o seu futuro. 

A necessidade de uma “Alma Europeia”, foi recuperada na 
actualidade precisamente para fundamentar e justificar um futuro 
para a Europa. Nos tempos presentes é a própria Europa que pretende 
(re)encontrar a sua própria alma, perdida no meio de tantos tratados 
e integrações económicas. A discussão sobre a Europa da Cultura, 
promovida pelos Encontros para a Cultura na Europa (2005), são uma 
prova evidente de que o futuro da Europa passa por “Dar uma alma à 
Europa”, como já preconizava Robert Schuman, mesmo quando assinava 
uma unidade europeia antes de uma unidade cultural assumida. 
Em todos os tempos, faz sentido lembrar “Prometheu”, e a essência 
espiritual da Europa.
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Resumo

Michel de Certeau (1925-1986), jesuíta de formação 
interdisciplinar, bastante conhecido no campo das ciências humanas 
por sua obra L’Invention du Quotidien (1980), também produziu vários 
artigos acerca dos dilemas e das alternativas do cristianismo no bojo 
da modernidade. Visamos apresentar os resultados parciais da nossa 
pesquisa sobre as balizas da espiritualidade inaciana nos escritos 
de Michel de Certeau, elencando como fonte um dos textos por ele 
publicado na revista Christus, em 1966, que aborda o aggionarmento 
do Concílio Vaticano II (1962-1965). Postulamos, como hipótese, que 
Certeau, atentando para a tensão decorrente da remissão criativa à 
tradição religiosa, (mobilizadora da abertura existencial à alteridade 
divina) e o diálogo com as urgências do tempo presente, significava o 
religioso como um “ato ou experiência de crer”. Para tanto, no artigo 
mencionado, ele recorreu à figura linguístico-religiosa do paradoxo, bem 
como a uma específica concepção teológico-espiritual de “reconciliação”. 
Desta maneira, distanciou-se do estabelecimento de dogmáticas, ao 
mesmo tempo que percebia nas culturas, inclusive na modernidade 
urbanizada e tecnológica, modalidades inusitadas de comunicação entre 
o humano e o divino. Em paralelo, Certeau afirmava que o ato de crer no 
cristianismo poderia operar como instância ético-política às imposições 
doutrinárias nos vários campos do saber. 

Palavras-chave: Michel de Certeau, cristianismo, cultura 
contemporânea, Concílio Vaticano II, reconciliação, paradoxo
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Abstract

Michel de Certeau (1925-1986), a Jesuit with interdisciplinary 
education, known in the field of humanities for his work L’Invention 
du Quotidien (1980), also wrote several articles about the dilemmas 
and alternatives of Christianity in the midst of modernity. Our aim is 
to present the partial results of our research on the markings of the 
Ignatian spirituality in Michel de Certeau’s writings, using as a source one 
of the texts he published in Christus magazine, in 1966, which addresses 
the aggionarmento (updating) of the Second Vatican Council (1962-
1965). We postulate, as a hypothesis, that Certeau, noting the tension 
arising from the creative remission to the religious tradition, (driving 
the existential openness to the divine otherness) and the dialogue with 
the urgencies of the present time, signified the religious as an “act or 
experience of believing”. Therefore, in the article mentioned above, he 
resorted to the linguistic and religious figure of the paradox, as well as to 
a specific concept theological and spiritual of “reconciliation”. This way, 
he distanced himself from establishing dogmaticas, and at the same 
time he perceived in cultures, including the urban and technological 
modernity, unusual forms of communication between the human 
and the divine. In parallel, Certeau stated that the act of believing in 
Christianity could operate as an ethical-political instance to the doctrinal 
impositions in various fields of knowledge.

Keywords: Michel de Certeau, Christianity, contemporary culture, 
Second Vatican Council, reconciliation, paradox
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Introdução 

Verifica-se, na cultura ocidental contemporânea, a despeito 
de seus intensos contornos secularizantes, um crescente interesse 
pela temática das experiências, simbologias e linguagens associadas 
ao cristianismo, o qual, inclusive, tem favorecido o aquecimento 
do mercado de produtos religiosos. Contudo, tal repercussão das 
expressões religiosas muitas vezes encontra-se vinculada a uma busca 
de seguranças identitárias, face a um mundo cada vez mais precário e 
plural, como afirma o sociólogo italiano Franco Garelli (2012). 

Nascido em 1925, na Savoia francesa, em uma família provinda 
da pequena aristocracia, Michel de Certeau ingressou na Companhia de 
Jesus em 1950, onde concluiu a formação em Teologia e foi ordenado 
padre em 1956. Do final desta década à primeira metade dos anos 
1960, dedicou-se à pesquisa da mística cristã através dos escritos dos 
jesuítas Pierre Favre (século XVI) e Jean-Joseph Surin (século XVII). 
Através desses e outros estudos acerca da singularidade histórica da 
espiritualidade cristã na modernidade, Certeau veio a concluir que tal 
experiência não poderia ser diretamente remetida a sistemas de crença 
previamente delimitados, ou seja, a instituições teológico-eclesiais 
(com suas dogmáticas, liturgias, hierarquias); desde o século XVII, o 
religioso foi sendo cotidianamente vivenciado mediante reempregos ou 
“desvios” de tais códigos, expressas em condutas que ressignificavam a 
fé, delineando trajetórias biográficas e intersubjetivas (CERTEAU, 1975, 
p. 245). 

Desta forma, a “razão de Estado” passou a afirmar-se de forma 
preponderante diante de uma leitura teológica do mundo; a ordem 
cosmológica cedeu lugar às percepções do corpo e do desejo; já em 
termos epistemológicos, a Palavra sagrada, questionada pela exegese 
e pelas ciências humanas, passou a ser tida como representação de 
vivências históricas, sem maiores repercussões nas condutas éticas ou 
políticas (CERTEAU, 1982a, p. 12; 15-16; 23-24). Em síntese, a “[…] a 
religião é progressivamente dirigida, durante o decorrer do século XVII, 
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para o terreno da prática. […] O lugar decisivo, doravante, são os costumes, 
mais do que a fé” (CERTEAU, 1982b, p. 135). Tal processo aprofundou-
se, em linhas gerais, na longa duração: na contemporaneidade, são 
produzidos simulacros de credibilidade, que transmutam antigas 
referências religiosas em objetos mercadológicos ou turísticos: 

Mil cumplicidades favorecem a degradação que subordina uma urgência de 

verdade ao serviço de um grupo. A linguagem religiosa é hoje bastante útil, 

e não apenas a políticos ciosos de encontrar assim um suporte cultural e um 

endosso “moral” de que careciam antes. Abramos não importa qual jornal. 

Assistamos à televisão. A religião aparece como um espetáculo que se explora, 

como a outros objetos de consumo. Ela é comercializável e rentável. Como 

“lenda”, ela segue os percursos do lazer. Como “valor”, ela circula nas redes 

financeiras. [...] As boas intenções vêm reforçar outros objetivos, aqueles de 

um grupo social ou político. A comercialização encampa o apostolado a partir 

de um ponto que lhe é muito conhecido: o útil (CERTEAU, 1987, p. 108-109. 

Tradução minha).

Isto não quer dizer que a experiência religiosa tenha-se esgarçado 
tanto que tenha desaparecido ou deixado de ser significativa, muito pelo 
contrário. Para Certeau, ela persiste, em paralelo a seu acionamento sob 
dinâmicas de saber-poder que lhe seriam alheias: 

“Com tudo que [a cultura ocidental] possa comportar de enfermidade, de 

desequilíbrio ou de ilusão (aspectos que se referem ainda às necessidades, aos 

problemas e às formas de consciência), ela testemunha uma fé que sabe dever 

encontrar Deus lá onde está a questão do homem, e que se recusa a admitir a 

ausência de Deus em função da insuficiência de sinais religiosos” (CERTEAU, 

1987, p. 42).

Esta comunicação propõe-se a interpretar a leitura de Certeau 
acerca de uma das mais importantes reconfigurações eclesiais católicas 
na modernidade, aquela viabilizada pelo Concílio Vaticano II (1962-
1965), buscando identificar os “usos diferenciados” do religioso nele 
potencializados. Para tanto, elegemos como fonte um dos artigos 
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publicados por Certeau na revista Christus em 1966, “La rénovation de 
la vida religieuse”. A escolha por este texto, que comenta o decreto De 
accommodatta renovatione viae religiosae, votado e promulgado em 
28 de outubro de 1965, deveu-se, em parte, à atenção aí conferida por 
Certeau a esses “desvios”, em uma dinâmica de criativa fidelidade ao 
sistema religioso:

[O documento] Nos retiraria a aspiração ou a segurança de uma síntese, elevada 

demais para conferir atenção a nossas instituições, ou ideal demais, justificando 

assim o imobilismo. Precisando modestamente os desvios e as condições do 

caminho que nos é preciso traçar por nós mesmos, atendo-se ao terreno do 

que está por fazer e por reformar, contendando-se em anunciar a maneira pela 

qual ressurgirá, nova, vívida, a verdade que foi já dita e vivida em cada uma 

de nossas tradições, o decreto nos indica um método experimental e teologal, 

aquele mesmo que o concílio lentamente elaborou ao curso de uma evolução 

de três anos (CERTEAU, 1966, p. 103. Tradução minha).

Tal análise parte assim da premissa de que a abordagem 
desenvolvida por Michel de Certeau sobre o cristianismo na 
modernidade, particularmente a empreendida por ele no artigo supra 
citado, possa contribuir para uma escuta mais acurada das ciências 
humanas acerca de facetas específicas do cristianismo contemporâneo, 
em especial com da “crise de sentido” que vem sendo continuamente 
enunciada por tantos cristãos:

Uma necessidade de crer, exacerbada pelo vazio desta sociedade, conjuga-se à 

urgência de um pertencimento do qual o conteúdo tornou-se, ele também, um 

vazio. [...] A esta espiritualidade do “homem ordinário” soma-se uma consciência 

recorrente de não mais se poder transformar a ordem das coisas, mas ela 

[também] lhe atribui um valor indescritível, o Espírito, e um poder miraculoso 

de se encontrar no quase nada – um cotidiano privado de legitimação, palavras 

privadas de sentido (CERTEAU, 1987, p. 312. Tradução minha). 
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Vaticano II: o crer como paradoxo e reconciliação

Na primeira metade dos anos 1960, Certeau vivenciou 
experiências marcantes em sua trajetória pessoal. Em termos de vida 
consagrada, ele proferira, em fevereiro de 1963, seus “últimos votos” 
religiosos (DOSSE, 2002, p. 29; 59; 132). No campo intelectual, após ter 
concluído seu doutorado em Ciências Religiosas sobre os escritos de 
Pierre Favre, em 1960, ele iniciara suas pesquisas acerca de Jean-Joseph 
Surin, o que o tornava conhecido “em círculos restritos como um erudito, 
um especialista da história da mística. Há, porém, uma particularidade 
em seu perfil eclesiástico: ele constava entre os fundadores da Escola 
Freudiana [promovida por] Lacan” (MAGGIORI, 2002. Tradução minha). 
Ele também atuava como co-editor da revista Christus, já reputada por 
seus artigos sobre espiritualidade inaciana em viés acadêmico.

Foi com este perfil de atuação científico-religiosa que Certeau 
refletiu sobre a promoção do Vaticano II (1962-1965). São bem 
conhecidas as intensas expectativas de católicos em todo mundo, 
sobretudo dos setores teológicos e pastorais mais engajados, com 
relação ao aggiornamento proposto por este Concílio. Tal esperança foi 
ainda mais acrescida quando os teólogos atingidos pela censura que 
acompanhou a edição da encíclica Humani generis, em 1950, foram 
chamados a contribuir como especialistas conciliares, a exemplo do 
dominicano Yves Congar e do jesuíta Henri de Lubac. Em desdobramento, 
particular relevância foi atribuída à constituição Lumen gentium, que 
renovou a concepção eclesiológica, ao ressaltar o sacerdócio universal 
dos fiéis e destacar a atuação dos leigos. Certeau, inclusive, destaca, 
em seu artigo de 1966, que este documento “afirma, rapidamente, 
mas vigorosamente, que a “profissão dos conselhos evangélicos” tem 
por fundamento teológico o batismo e que ela manifesta na Igreja a 
vocação de todos à santidade, de forma que ela é um sinal do Espírito 
e, em si mesma, um sinal apostólico” (CERTEAU, 1966, p. 102. Tradução 
minha). Já a constituição pastoral Gaudium et spes foi co-redigida por 
um jesuíta, Jean-Yves Calvez, convidando a um maior envolvimento 
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da Igreja no mundo. Estes aspectos endossavam, assim, os alentos da 
geração de Certeau quanto a uma positiva inter-relação do catolicismo 
com a modernidade (DOSSE, 2002, p. 122-123).

Sobre o Concílio Vaticano II, Certeau publicou dois escritos na 
revista Christus, em 1966: além do texto sobre a renovação da vida 
religiosa, tematizado nesta comunicação, ele também redigiu o artigo 
“De la participation au discerniment: tâche chrétienne après Vatican 
II”. A teóloga Stella Morra considera que a produção de apenas dois 
textos tematizando um evento tão importante para o catolicismo 
contemporâneo consiste em uma estratégia teórico e político-religiosa 
adotada por Certeau:

[…] este quase silêncio de Michel de Certeau é, em certo sentido, uma verdadeira 

“sutil voz do silêncio” […]: para ele não se trata de falar de, mas de algum modo 

[falar] a partir do Concílio Vaticano II, levando a sério o caráter “inaugural” e 

metódico do evento, que torna possível aquilo que virá depois. Os temas, as 

questões, os lugares e o compromisso pessoal [sugeridos pelo Concílio] já estão 

todos ali, e seu lugar particular de vida (a Companhia de Jesus dos anos 60 e 

70 na França), e sua competência, o seu tempo e os seus empenhos outra coisa 

não são do que uma das parábolas possíveis com que dar corpo à revolução do 

credível que o Concílio reconhece, interpreta e inaugura (MORRA, 2012, p. 107-

108. Tradução minha).

Por sua vez, o historiador François Dosse, ao também analisar 
esses dois artigos, afirma que Certeau postulava que, através deste 
Concílio, a Igreja iniciara (e, não, portanto, culminara) um processo de 
interlocução com a modernidade. Isso implicava, por sua vez, um certo 
estilo de ação cristã, pautado em um “discernimento condicionado 
pela participação”. O Concílio demarcaria, portanto, uma “ruptura 
instauradora”, a partir da qual a Igreja Católica, deixando de lado seu 
apartamento do mundo, buscaria interagir com as grandes questões 
do tempo presente, tais como a urbanização, a mídia, os movimentos 
políticos, e o faria mediante um diálogo mais efetivo com a análise 
científica, sobretudo com o campo das ciências humanas. Desta maneira, 
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o Concílio viria a suscitar uma teologia da práxis; simultaneamente, seria 
promovido um deslocamento do enfoque do conteúdo para o sujeito da 
fé, em seu vivenciar da experiência do crer em meio ao mundo (DOSSE, 
2002, p. 125-127). 

Endossando as hipóteses apresentadas por estes dois estudiosos, 
acrescentamos uma terceira: para Certeau, se a sistematização 
pelo Concílio Vaticano II acerca da experiência religiosa a vinculou, 
de forma explícita, ao agir do cristão no mundo, sob a mediação 
de uma comunidade de fé, ela assim propicia uma reintegração ou 
“reconciliação”, em configuração paradoxal, entre a tradição recebida, 
as instituições estabelecidas e as novidades continuamente instauradas 
na vivência da fé:

Não é espantoso que o decreto parecesse distendido entre dois polos 

igualmente afirmados como necessários: de uma parte, “as exigências do 

mundo atual”; de outra, “o espírito dos fundadores” e as fontes evangélicas. É 

o paradoxo mesmo da adaptação, desde que ela é vivida e pensada como uma 

conversão aos sinais presentes do Deus revelado. Certamente, a concatenação 

desses dois termos não é precisada; nenhuma teoria sobrepõe-se à antinomia. 

Mas a reconciliação é a história mesma da experiência religiosa; ela será uma 

reinterpretação espiritual da tradição em função de uma fidelidade aos apelos 

de Deus (CERTEAU, 1966, p. 103-104. Tradução minha. Grifos do autor).

Esta dimensão “reconciliadora” é elencada por Certeau 
conjuntamente a outros dois aspectos do aggiornamento proporcionado 
pelo Vaticano II ao catolicismo – o caráter “experimental” da renovação 
a ser empreendida, bem como sua dimensão integradora, ou mesmo 
“totalizante” (afetando o conjunto das práticas e sensibilidades do fiel). 
Todavia, ela tem sido pouco enfocada pelos estudos de historiografia 
e de teologia baseados nos escritos de Michel de Certeau, o que nos 
incentivou a atentar particularmente para este aspecto, escolha 
acrescida pela dupla importância - teórica e religiosa – que a concepção 
de “reconciliação” pode assumir na interpretação do cristianismo 
contemporâneo.



203

Tal concepção incorpora, mas não se limita, ao postulado 
da “heterologia”, ou seja, do reconhecimento e da incorporação 
das diferenças, ainda que, em Certeau, tal noção não corresponda 
exatamente à perspectiva multicultural de justaposição de distintas 
identidades socioculturais. Assim, em Certeau a heterologia é tida 
como uma dinâmica irruptiva do novo (emergência de desvios dentro 
dos sistemas), que lança o desafio de uma interlocução (de uma 
reconciliação) contínua:

Enquanto, no passado, a vida religiosa foi frequentemente expressa por uma 

inserção em uma tradição, ela é percebida hoje como a exigência de uma ruptura 

e de uma “renovação”. Mas a adesão ao movimento pluralista do aggiornamento 

eclesial não pode não conduzir também à descoberta de um pluralismo e de 

uma solidariedade através dos tempos. À medida que as clausuras abrem-

se às correntes atuais da Igreja, elas devem se abrir progressivamente aos 

testemunhos antigos do Espírito. […] O ecumenismo de hoje encadeia-se a um 

“ecumenismo histórico” (CERTEAU, 1966, p. 117. Tradução minha).

De forma concomitante, a noção de reconciliação, para Certeau, 
interliga-se a uma inteligibilidade expressa pela figura linguística do 
paradoxo, ao invés de se ater a um pensamento de perfil dialético 
(no qual duas assertivas distintas e opostas culminam por articular-se 
numa terceira afirmação, de síntese, que simultaneamente as cotejaria 
e as alteraria). O paradoxo, para Certeau, não promove a superação 
da tensão entre as duas alteridades – pelo contrário, ele as realça, 
buscando, através desse defrontar, vislumbrar as distintas significações 
possíveis. Daí o interesse de Certeau pelos oxímoros da escrita mística 
– esta maneira de falar que entrecruzava dois opostos (como “noite 
luminosa”, ou “cruel e furiosa quietude”, na escrita de são João da Cruz) 
– os quais, por sua tensão semântica, viabilizavam um esgarçamento ou 
abertura de sentido: 

“Por uma contradictio in adjecto, da qual ele tinha uma clara consciência, ele 

não tinha cessado de se lançar em uma questão da qual ele sabia, com extrema 
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nitidez, que ele não poderia encontrar a resposta definitiva” (GIARD, 1991, p. 

12. Tradução minha).  

O mesmo ocorre, sob um plano religioso-cultural, segundo 
Certau, na experiência do cristianismo contemporâneo, paradoxal em 
suas diferenças presentes perante um referencial originário. Não se trata, 
portanto, de proceder a uma nova síntese, a uma suma do teológico 
com epistemes basilarmente cientificistas ou perspectivadas pela lógica 
utilitarista do capital ou do mercado – o religioso seria então apenas um 
repertório de signos a serviço de outras dinâmicas socioculturais. 

Lembremos que um dos mestres mais referenciais para Michel 
de Certeau, Henri de Lubac, conferia centralidade teórica à concepção 
de paradoxo, inclusive em uma de suas obras mais conhecidas, 
Sobrenatural, reeditada em dois volumes: “O paradoxo pode ser 
representado como o avesso de algo, cujo lado direito é a síntese. Mas 
o direito sempre nos escapa…” (LUBAC, 1959 apud GIBELLINI, 2006, p. 
190). Todavia, como indicado pelo teólogo beneditino Elmar Salmann, 

Com o 1968 e o pós-Concílio, há a ruptura entre esses dois grandes pensadores 

[Lubac e Certeau] e nascerá daí um silêncio de comunicação que nunca mais 

seria preenchido. Com o idoso jesuíta de Fourvière [Lubac] ainda há uma 

interpretação do cristianismo para dentro da Igreja: basta retomar em mãos a 

sua obra-prima, Catholicisme, ou as suas reflexões em torno de questões como 

a liberdade e a graça. Com Certeau, abrimo-nos a cenários novos: há uma visão 

capaz de ler o pós-moderno, que também olha para aqueles que estão fora da 

Igreja. A meu ver, há a ideia de uma “gramática do cristianismo” que se expõe 

ao anonimato e o mistério da ausência de Deus (apud RIZZI, 2016).

Trata-se, assim, de manter a tensão, de sustentar a busca, de 
assumir o risco contínuo de “um caminho não traçado”, como afirmava 
a mística Hadewijch d’Anvers, ou “um caminho para perder-se”, nas 
palavras de Marguerite Duras, ambas citadas por Certeau (GIARD, 
1991, p. 12). Eis, para Certeau a lancinante e extremamente criativa 
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experiência de fé, descrita também no comentário de José Tolentino de 
Mendonça:

Ora, a minha ideia de mística que eu vou buscar a um autor que estudou muito 

o fenômeno da mística, Michel de Certeau, é que o místico, ou a mística, “é 

aquele que não desiste de caminhar”. E, com esta definição, místico somos 

cada um de nós, na medida em que não desistimos de caminhar, em que 

vivemos nesta inquietação, neste sobressalto de procurar; na medida em que 

procuramos tomar consciência do que é a nossa vida e a nossa história em cada 

dia, no nosso quotidiano, nós podemos viver o que muitos autores chamam “a 

mística de olhos abertos”. Porque nós não encontramos Deus apenas quando 

fechamos os olhos: encontramos Deus também quando abrimos os olhos e 

quando os abrimos corajosamente sobre a realidade mais ínfima, mais pequena 

e mais próxima (MENDONÇA, 2014).

Mas para que tal “reconciliação” paradoxal seja sustentada no 
cotidiano das vivências religiosas, uma exigência prévia se faz perceber 
– é preciso não reter as respostas elaboradas, reconhecê-las em sua 
contingência histórico-temporal e em seus limites de sentido culturais 
e sociais. Assim, para Certeau, a perda é irreparável – afinal, o essencial 
visível do cristianismo não pode ser estabelecido (sendo ele demarcado 
pela ausência de um corpo, o corpo de Jesus, reproduzido pela destruição 
sociopolítica de Israel). Porém, tal desaparecimento é fundador: a 
palavra só toma forma católica (universal) e pentecostal (espiritual) 
ao separar-se de uma origem religiosa lida de maneira excludente por 
critérios étnicos e políticos. É a kénosis que permite a ressurreição do 
sentido (CERTEAU, 1982a, p. 110). 

Conclusão

Ultimamente, tem emergido nos espaços de reflexão e 
divulgação acadêmicas uma interpretação que postula a existência de 
“dois Certeaus”: um deles seria o jesuíta dedicado à história religiosa 
especializada, tendo publicado seus textos entre meados da década de 
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1950 e o final da década de 60; já entre 1968 e 1971, data da publicação 
do artigo “La ruptura instauratrice”, teria surgido um segundo Certeau, 
bem mais secularizado, que entenderia o religioso como uma dimensão 
do cultural, sem mediação das igrejas institucionais:

[O historiador François] Dosse cita na sua biografia [sobre Certeau] o testemunho 

extraordinário do filósofo Xavier Tilliette, que relata como, no início dos anos 

1960, Certeau era ainda considerado por seus colegas na Companhia como um 

jesuíta bastante dócil e piedoso, que passava longas horas diante do Santíssimo 

Sacramento, ao ponto talvez de ali evadir-se... Da “brancura” do culto eucarístico 

(para retomar uma célebre expressão de Yves Congar sobre a piedade do século 

XIX) ao “êxtase branco” do último Certeau (para retomar o título de um de seus 

textos mais místicos, que data de 1982), as continuidades são tão espantosas 

quanto as diferenças (COUCHET, 2014, p. 414. Tradução minha). 

Tal leitura, porém, não me parece sustentada nos escritos 
do próprio Certeau. Desde seus primeiros textos na revista Christus, 
Certeau preocupa-se em pensar o religioso como potencializador do 
sujeito, e nesse processo, a instituição tem um lugar. Todavia, este 
lugar que “autoriza” não pode sufocar, e vem daí suas críticas, voltadas 
não à eliminação do institucional, mas à sua “democratização”, como 
um espaço de convivência de alteridades plurais, sem respostas pré-
definidas ou controles inquestionáveis:

Ali, no diálogo e na abertura recíprocas, inaugura-se a experiência 
nova à qual o decreto nos convida, falando de um despertar da fé às 
exigências do mundo atual. A partir dessa mudança já começada, 
a análise das correntes ou das necessidades modernas, o sentido 
apostólico, o recurso ao espírito dos fundados e sobretudo a docilidade 
à Igreja em um espírito evangélico, virão alargar a atenção e aprofundar 
o discernimento. Mas a “adaptação” não seria cristã, e ademais a vida 
religiosa, ela própria, não teria sentido, se a renovação não estivesse 
fundada em um ato de fé que enunciasse aos que nela se iniciam as 
dificuldades pessoais ou as descobertas apostólicas de seus irmãos e 
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irmãs: “Deus está aí, e eu não o sabia” (CERTEAU, 1966, p. 108. Tradução 
minha).
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Resumo

A epístola do apóstolo Tiago, escrita originalmente em grego 
antigo, propõe a ideia de que o ouvinte da Palavra pregada seja um 
poeta, ou um fazedor da mesma. A relação entre Poesia e Palavra pode 
explicar a convocação a uma responsabilidade conjunta entre o Deus da 
Palavra e o crente, em matéria de aplicação da mesma, através duma 
função criadora e imaginativa, tendo em vista a utilidade prática que 
pode ter e a sua influência espiritual no indivíduo.  

Palavras-chave: Tiago, poesia, Palavra.

Abstract

The ancient greek-written book of James proposes the idea 
that the listener of the preached Word should be a poet or a creator of 
the Word. The relationship between Poetry and The Word can explain 
a responsibility between The Word of God and the believer through 
a creative and imaginative function, with a eye for its practicality and 
spiritual influence in the individual.  

Keywords: James, poetry, Word.
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Introdução

Uma leitura atenta da epístola neotestamentária de Tiago, 
traduzida à letra a partir da Septuaginta, pode surpreender já que o 
apóstolo propõe a ideia de que o ouvinte da Palavra pregada seja um 
poeta, ou seja, um fazedor da mesma, o que remete para o leitor a 
responsabilidade total pela aplicação dinâmica da mesma à sua própria 
vida.

A relação entre Poesia e Palavra pode explicar a convocação 
a uma responsabilidade conjunta entre o Deus da Palavra e o crente, 
em matéria de aplicação da mesma, através duma função criadora 
e imaginativa, tendo em vista a utilidade prática que pode ter e a sua 
influência espiritual no indivíduo.  

Da Poesia

Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ 
παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. (“E sede cumpridores da palavra, e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos”).

Diante do substantivo nominativo ποιηταὶ deste versículo fica-
nos a mente a fervilhar de perguntas. Não é que a pequena frase de 
Tiago (Epístola de Tiago, 1:22) seja complicada, é de uma clareza e 
objectividade normal, tem a ver com o que passamos a saber, com o que 
ouvimos e lemos, se o aplicamos ou não, se a palavra cria mudanças, 
comportamentos novos ou não. Tiago recomenda que o conhecimento 
implique a prática, sob pena de termos a verdade junto a nós e 
laborarmos em auto-engano.

Por que razão o texto grego, lido no Novo Testamento Nestle-
Aland, de referência, usa um sentido a partir do substantivo poietês – 
aquele que faz, que executa, que cria – o qual nos remete para o poeta 
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e para o poema? Estabelece-se aqui um chão muito firme para quem 
é poeta e escreve poesia, terra firme para pisar por aqueles que são 
normalmente acusados de serem nefelibatas. Falemos então de poesia, 
de uma determinada ideia de poesia. O sentido da palavra “poesia” 
designa emoções perante uma paisagem, uma coisa ou uma pessoa, 
como nos faz pensar numa arte que pode reconstituir aquelas emoções 
em palavras.

Do contemporâneo para o passado, isto é, socorrendo-nos 
de autores que estudaram e estabeleceram balizas, ab initio, do que 
é e não é a estrutura da linguagem poética, podemos ler COHEN (s/
data), em “Estrutura da Linguagem Poética” e a seguir HEGEL (1964) 
em “Estética-Poesia” e, depois, a “Arte Poética” de HORÁCIO (1984) e, 
finalmente, a “Poética”, de ARISTÓTELES (1986) como um arquétipo. As 
suas afirmações sobre o que é a Poesia são comuns no estabelecimento 
crítico, idealista e prático, da linguagem poética. Não apenas os citados, 
como é óbvio, outros poetas tiveram como figura central do seu ensino, 
a linguagem poética, sendo um dos mais influentes nos inícios do Século 
XX, Paul Valéry. Este escreveu que “a poesia é uma arte da linguagem e a 
linguagem é um instrumento prático. Em suma, é uma linguagem dentro 
da linguagem”.

O poema deve ser sempre encarado de um modo linguístico, não 
há poesia imaterial nem poema incorpóreo. Uma ave-do-paraíso é poesia 
não por si mesma, pelas suas cores e forma, mas porque a podemos 
nomear na linguagem: Ave-do-Paraíso. A palavra recria a ave, trá-la para 
perto de nós, para a nossa boca, para a nossa escrita. O nome é sempre 
a coisa, mesmo que esta mude de nome, como dizia Shakespeare 
acerca da sua rosa: “a rose by any other name would smell as sweet” 
ou na insistência de Gertrude Stein “Rose is a rose is a rose is a rose”. As 
coisas são o que são. O apóstolo Paulo diria na Carta aos Romanos algo 
próximo, embora tratando-se da palavra da fé, e guardadas as devidas 
proporções, quando escreveu: “A palavra está junto de ti, na tua boca e 
no teu coração”.1 
1 Carta aos Romanos, 10:8. 
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A palavra poética é sempre um conteúdo, uma substância que 
a poesia retira da banalidade coloquial; por exemplo: “cabelos louros” 
será prosa, “cabelos de ouro” relacionar-se-á com poesia. No mesmo 
sentido, mas com um estudo mais universal, Hegel ensinou que a 
expressão poética, não sendo uma “exteriorização espacial do espírito” 
como a escultura ou a pintura, ocupa um espaço como representação, 
como obra de arte objectivada na palavra. As criações poéticas definem-
se “com o auxílio de palavras e da linguagem”, escreveu Hegel no capítulo 
“Expressão Verbal” da obra citada (HEGEL, 1964, p103). 

A poesia não pode aspirar a uma situação isolada no seio da 
realidade concreta. Para o filósofo idealista Hegel a poesia era vida e com 
a sua própria vida deve participar activamente da vida; de resto, veja-se 
que uma substancial parte da sua obra foi dedicada à Estética. É deste 
ponto de vista da poesia como emoção poética e da poesia-linguagem 
que o versículo de Tiago, ao ligar o poeta à palavra, nos abre caminho 
para pensar na Palavra de Deus (é dela que se trata) como Poesia divina 
que o poeta usa, e no contexto é todo aquele que usa a Palavra qual 
instrumento vivificador da eternidade para o tempo. O poeta espanhol 
Antonio Machado não andava longe ao dizer que a poesia é a palavra 
no tempo.

Falemos da poesia – começa assim Aristóteles a “Poética”. Além 
de harmonia, ritmo, e metrificação, para o filósofo grego poesia era 
imitação. O poeta é um imitador da criação, de todas as coisas já criadas. 
Segundo o autor, o que gerou a poesia foi “o imitar, que é congénito no 
homem”.

A poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, 
pois refere o universal e a história o particular. Mas foram precisos vinte 
e um séculos para Percy Shelley vir desmontar toda a teoria aristotélica 
sobre a poesia como imitação e, consequentemente, o poeta como 
imitador. Na sua obra “Defesa da Poesia” desenvolve a ideia de que “a 
poesia não é, pois, imitação; nem no sentido platónico nem no sentido 
aristotélico”. E daí definir-lhe peremptoriamente outra génese: “Poesia 
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é a expressão da imaginação” (SHELLEY, 1972). Da imaginação criadora 
cujo material é a linguagem.

Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόμενοι 
ἑαυτούς. Desde Homero que o termo poieõ – fazer, formar – é o termo 
básico utilizado para definir qualquer actividade.

 As palavras “poesia” e “poeta” podem ter várias acepções, 
afirmava Platão em “O Banquete”: “Em geral, exprime todo o acto que 
tem por fim fazer passar uma coisa do não-ser ao ser.”

Da Palavra

No que concerne à expressão bíblica da Carta de Tiago, ποιηταὶ 
λόγου, a Palavra (Sagrada) passa da sua imaterialidade para, digamos 
assim, a Coisa palpável, para a sua praticabilidade, para ser usada 
na vida do homem crente, que alcançou o dom da Fé. “Tornem-se 
poetas da palavra”. “Tornai-vos praticantes da palavra e não apenas 
ouvintes”. De acordo com Frederico Lourenço, classicista e tradutor do 
Novo Testamento a partir da Septuaginta, a tradução à letra é “poetas 
(ποιηταὶ) de palavra”. Sendo que o “praticante” é, no sentido da acepção 
da poesia, um “fazedor”. Na Bíblia Para Todos, Edição Comum BPT, da 
Sociedade Bíblica, a frase é assim considerada: “Ponham a palavra de 
Deus em prática e não se contentem com ouvi-la”. 

Afirma-se de um modo geral que a Carta de Tiago é primitiva no 
que concerne, por exemplo, aos ensinamentos de Paulo, que são muito 
posteriores; essa afirmação radica na convicção de que a epístola data 
do ano 48 depois de Cristo. Segundo ROBERTSON (1948): “A Epístola 
de Tiago foi provavelmente escrita muito mais cedo do que as outras 
epístolas gerais”. O ambiente da Epístola privilegia doutrinariamente 
os cristãos oriundos do judaísmo, os chamados judeus da dispersão 
oriental. É uma exposição clara e hábil da verdadeira religião, para além 
de valorizar a salvação pela graça e que as evidências da mesma são a 
prática das obras que não colidem com a fé, pelo contrário, manifestam-
na. No que respeita ao ensino sobre Cristo, a epístola de Tiago dá-nos 
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provavelmente a mais primitiva concepção de Cristo que temos, como 
Senhor, Cristo e objecto de Fé. 

Abordando a mesma matéria numa transversalidade permeável 
entre judeus e gentios, uns julgados pela lei outros julgados sem lei, 
isto é, a propósito de que a audição ou o conhecimento por ouvir da lei 
mosaica não tornava ninguém justo diante de Deus, mas a prática, sim, 
o Apóstolo Paulo usa o mesmo substantivo ποιηταὶ. 

O significante do que faz alguma coisa, o poeta, surge de novo no 
reforço da acepção de criador, daquele que age. Paulo escreve na Carta 
aos Romanos (2:13) sobre os ouvintes e os praticantes da Lei, que estes 
sim, serão tornados justos. 

“13οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ [τῷ] θεῷ, ἀλλ’ οἱ 
ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται.”

Indubitavelmente era um termo comum usado para exprimir 
o “fazer”, partindo sempre ligado ao ser em acção (ποιηταὶ  - subst. 
nominativo; alguém que faz, que leva a cabo, executa, dá vida a uma 
determinada atitude). No Novo Testamento ocorre algumas vezes, 
designadamente na Carta de Tiago (1:22; 1:23; 1:25 e 4:11) e também, 
como vimos, na Epístola aos Romanos. 

No que toca aos Evangelhos, Lucas não apenas devido à sua 
identidade enquanto grego mas também pela sua cultura linguística, 
transcreve as palavras de Jesus Cristo na instituição da Santa Ceia, 
usando o mesmo termo com idêntico sentido (22:19). Nos Evangelhos 
traduzidos por Frederico Lourenço surge um comentário adequado 
ao versículo em causa: “Quanto à maravilhosa frase ´Isto fazei, para 
minha memória` (toûto poieîte eis tên emên anámnêsin), é de notar, 
antes de mais, o imperativo presente (poieîte) de acção continuada, 
denotando algo que é para fazer sempre.” O vocábulo, como o intuímos, 
é abrangente. Não se trata de um poeta da palavra divina, no caso de 
Tiago. Referimo-nos antes a um aplicador da palavra, e não será o poeta, 
no verdadeiro sentido da sua actividade, aquele que cria através das 
palavras?
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O poeta pode criar beleza, como pode alertar para o juízo divino 
ou para o juízo dos homens, elevar a justiça e os erros humanos. Ezra 
Pound escreveu que os poetas são “as antenas da raça” e Shelley disse 
que eram os legisladores não reconhecidos do mundo.

A actividade criadora tem assim lugar importante entre a poesia 
e a estética. Não se pode colocar de lado a abordagem da estética, o 
sentimento inato do belo, o estudo do belo, da filosofia do ser enquanto 
criador da beleza. Não existe estética, filosoficamente, sem ontologia. 
E a poesia é a elevação da alma que proclama o poder de Deus, desde 
tempos imemoriais, como podemos verificar no caso exemplar da 
salmodia hebraica (Livro dos Salmos).

Hegel defendia esta afirmação numa das suas obras sobre a 
Estética, ao referir uma passagem do Salmo 104 (CIV), acerca de Deus: 
“Luz é o vestido que trazes, estendes o céu como um tapete” (Estás 
envolto num manto de luz e estendeste os céus como um véu, 104:2). 

Poesia e Palavra

Para Tiago a Palavra de Deus só faz sentido se estiver relacionada 
de forma proactiva com a vivência cristã. Os crentes são assim 
desafiados a serem não apenas receptores passivos mas recriadores 
da Palavra, responsáveis por a aplicar de forma dinâmica à vida prática 
e real do quotidiano. Ou seja, que se esforcem por lhe conferir novos 
sentidos, novas aplicações, por tornar a Palavra recebida em Palavra 
viva, expressiva e significativa. Que saibam fazer uma hermenêutica e 
uma exegese bíblicas ou, dito de outro modo, boa teologia.

Atendendo ao sentido de Poesia, pode-se dizer que o ouvinte da 
Palavra está convocado a uma função criadora, a chamar à existência o 
que ainda não é, segundo a definição platónica, que remete para o acto 
que tem por fim “fazer passar uma coisa do não-ser ao ser.” De acordo 
com a Carta aos Hebreus (11:1) isto tem tudo a ver com fé: “Ora, a fé é 
o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que 
se não vêem.” Ou como S. Paulo escreve aos cristãos de Roma: “Deus, 
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o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já 
fossem” (Romanos 4:17). 

Se a Poesia tem uma dinâmica criadora, do ponto de vista da 
interpretação do escrito, é ao leitor que compete desenvolver uma 
leitura significante, pessoal e única, face à sua cartografia emocional do 
momento. Coisa idêntica sucede com o apropriar dos textos bíblicos por 
parte do crente. Espera-se que os descodifique e “transcreva” para o 
seu universo pessoal, de modo a assumirem significados únicos. Trata-
se duma criação à medida, à sua medida. Todavia esta não é a prática 
religiosa corrente, tendo-se caído numa perversão de interpretação à 
medida do outro, esquecendo o efeito de espelho que o apóstolo Tiago 
preconiza, e recusando uma necessidade de trabalho interior. 

Outro sentido a extrair é o da utilidade. A fé é gerada pela 
audição da Palavra: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra 
de Deus” (Romanos 10:17) e funciona como semente. Tem em si mesma 
um potencial de vida, que apenas aguarda as condições necessárias e 
suficientes para germinar e dar fruto, sendo que a natureza do fruto 
identifica a condição do ouvinte: “Por seus frutos os conhecereis. 
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?” 
(Mateus 7:16). A fé não será, portanto, o fim último da pregação, mas 
sim o fruto. A árvore de fruto existe, sim, mas o seu fim último é gerar 
fruto. É para isso que é plantada e tratada. 

Mas o fruto não resulta propriamente de qualquer forma de 
coacção psicológica ou manipulação emocional, tratando-se antes da 
consequência dum efeito de metanoia, a transformação de carácter e 
comportamento que a teologia cristã sugere como sendo resultante 
do acto de ouvir a Palavra “com ouvidos de ouvir” (Marcos 4:23) e que 
define a conversão religiosa, identificada nalguns círculos como “novo 
nascimento”, nascimento espiritual ou salvação da alma.  

Mas se a Poesia é “expressão da imaginação”, no dizer de Shelley, 
o ouvinte da Palavra será mais do que um seu executor mecanicista. 
Terá que exprimir o cerne da mensagem pela via da sua imaginação, ou 
seja, da sua humanidade forjada num misto de vivências e experiências 
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diversas. Essa “linguagem de vida” – que fala de nós e por nós – será 
a forma de o ouvinte se tornar “fazedor” ou executante da Palavra, 
trazendo-a assim do plano espiritual para a materialidade concreta da 
vida, o universo dos homens e das relações interpessoais.   

Conclusão

A expressão contida na Epístola de Tiago só é surpreendente 
para quem não procura aprofundar e compreender o seu sentido. Não 
se espera que o Deus Criador, tendo chamado à existência o ser humano 
provido de consciência, liberdade, inteligência e vontade, tivesse criado 
um código de conduta rígido, impessoal e de aplicação automática. 
Como ser com capacidade de fazer escolhas, o humano bebe princípios, 
valores e uma ética de vida a partir dos textos sagrados, aplicando-os 
depois a cada momento, situação e contexto, de forma consciente, 
dinâmica e criativa. 

Nesse sentido, o cristão é um poeta da Palavra, por ser chamado 
a recreá-la e a aplicá-la no seu ambiente, com imaginação, ponderação 
e equilíbrio, tornando-se dessa forma cooperador do Verbo divino – a 
Palavra Encarnada – e amigo de Deus, como Abraão (Carta de Tiago, 
2:23). Desse modo a Palavra não é remetida para o museu, para as 
páginas da história, nem se desvanece na espuma dos dias. É viva e 
eficaz: “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do 
que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do 
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos 
e intenções do coração” (Carta aos Hebreus 4:12). 

Mas é, sobretudo, uma Palavra vocacionada para uma recriação 
constante em termos práticos e quotidianos na vida do crente. De cada 
crente, à sua medida. 
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Além das abordagens antropológica, teológica e até política, 
é fundamental em Fátima o contributo crítico da sociologia e até da 
psicologia das multidões, que analisa a natureza da relação entre o 
indivíduo e o meio.

Cientista pioneiro nesta abordagem, Gustave Le Bon dizia, na 
passagem do século XIX para o século XX, que iriamos entrar na era das 
multidões, que hoje, sabemos, tanto seduzem a linguagem mediática.

1. O poder da sugestão

A 13 de maio de 2011, um recinto cheio homenageava João 
Paulo II, o Papa que se identificara com as narrativas da devoção, que 
à Senhora de Fátima atribuíra a sua salvação após ter sido baleado, 
reunindo o afeto e a admiração os devotos.

No final da celebração aniversária, perto do meio-dia, um ecrã 
gigante projetava um filme sobre a relação do papa polaco com Fátima. 
Os fiéis olharam então para o ecrã e perceberam, no enfiamento, que 
o sol estava rodeado por um largo anel semelhante a um arco-iris. O 
fenómeno seria explicado pela meteorologia como sendo um halo solar, 
uma refração da luz, por cristais de gelo na atmosfera, comum em dias 
de boa visibilidade, com nuvens muito altas. 

Mas, na hora, rapidamente um murmúrio de espanto varreu o 
recinto. Gritou-se “milagre”, contagiando a multidão mais emocionada. 
Os peregrinos assinalaram o fenómeno com uma salva de palmas que 
quase interrompeu a celebração. De um momento para o outro, havia 
gente com os braços erguidos em direção ao sol ou com telemóveis 
a registar o momento. Presbiteros desceram do altar-mor a correr 
para tirar também uma fotografia. No dia seguinte, alguns jornais não 
evitaram uma das palavras-chave na fenomenologia religiosa: foi um 
“milagre”. 
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Em contexto religioso, o acaso pode ser ocasião e fenómenos 
naturais podem despertar hermenêuticas do sagrado. Aquela fora uma 
inegável anormalidade que, na circunstância e no contexto, fizera da 
coincidência temporal um evento com sugestionável interpretação e, 
por isso, potencialmente religioso. De ligação entre o visível e o invisível.

Na pessoa sugestionada em multidão, fixa-se facilmente uma 
ideia. Para ela, propõe Gustave Le Bon, “o inverosímil não existe e é 
necessário não o esquecermos para podermos compreender a facilidade 
com que se criam e se propagam as mais espantosas lendas e narrativas”1  

Conclui Le Bon que a multidão pensa por imagens e “por imagens, 
as multidões deixam-se impressionar, só elas as conseguem aterrorizar 
ou seduzir, tornando-se finalidades de ação”2. 

Se as multidões não reconhecem o inverosímil, o inverosímil é o 
que mais impressiona. Se “o maravilhoso e o lendário são os verdadeiros 
suportes da civilização”, a aparência “sempre desempenhou na história 
um papel bem mais importante que a realidade”3. 

O tempo interfere também no espaço e na ação, “prepara as 
opiniões e as crenças das multidões”, isto é, “o terreno onde elas irão 
germinar”, logo “certas ideias são realizáveis numa certa época e não 
noutra”4. 

Devemos interpretar Fátima apenas a partir do fenómeno das 
multidões? Não só seria redutor, como fora da «realidade» Fátima.

2. O peregrino

A história de Fátima é também, e, diria, acima de tudo, a história 
de cada uma das pessoas que ali se deslocam diariamente. E que 
nenhum compêndio de história ou eniclopédia universal conseguirá 
descrever, muitos menos escrever. Curiosamente, são as ferramentas 

1 Le Bon, G. (1895). Psicologia das Multidões. (p. 19). Lisboa: Edições Roger Delraux (1980).
2 Idem, p. 34.
3 Idem, p. 33
4 Idem, p. 43.
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mediáticas, mais do que as técnicas académicas do historiador, as que 
mais têm fixado a história dos peregrinos de Fátima.

O fenómeno é coletivo e simultaneamente individual, não anula 
o indivíduo, a diversidade e pluralidade da vivência religiosa dentro e 
fora da ortodoxia católica. O local e a devoção transformaram-se há 
muito num símbolo extra eclesial e extra cristão, embora a difusão do 
fenómeno esteja ancorada numa identidade, na Mensagem de Fátima 
teologicamente enquadrada, sustentada na narrativa devocional 
mariana. 

Em Para uma sociologia do Catolicismo (2010, Rei dos Livros), 
o sociólogo Policarpo Lopes, clarifica a “imagem-guia” do peregrino. É 
o “grande operador de modelação do sagrado e do religioso na pós-
modernidade, não só nos fluxos do turismo religioso, mas também 
na revisitação da instituição cultural da peregrinação, que no seio da 
pós-modernidade retomou novo vigor, mobilizando grandes massas 
humanas à procura de «lugares altos» de sentido, de memória e de 
experiência alternativa à realidade social”5. 

O peregrino a pé, no pagamento de uma promessa ou num 
complexo processo de busca de um destino de chegada, inscreve-se 
também na identidade contemporânea de uma experiência religiosa 
e espiritual em movimento, redefinido o espaço, prolongando-o no 
contacto com a natureza, na estruturação de mecanismos de entreajuda 
e até de solidariedade prática e pragmática, com recompensa individual 
no momento da chegada. Uma vivência que pode apresentar, retratando 
ou antecipando, um ideal de vida, uma procura de coerência ou de 
tranquilidade.

Cito o antropólogo Alfredo Teixeira: 

“A peregrinação é um gesto simbólico que escreve, de maneira lúdica e numa 

dimensão ritual, de forma muito eficaz, esta experiência contemporânea”, mais 

“performativa, mais individualizada, agora com outro sentido: a realização de 

si mesmo, encontrando experiências fortes que são acréscimo de motivação 

5 Lopes, P. (2010). Para uma sociologia do catolicismo. (p. 155). Lisboa: Rei dos Livros.
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para os indivíduos, levando alguns a desvincularem-se de outras formas, mais 

sedentárias, de inscrição religiosa”6.

Na verdade, uma ida anual a Fátima, a pé ou em transporte, 
pode representar o preenchimento de uma essencialidade religiosa 
e espiritual, substituindo, por exemplo católico, o dever de ir à missa 
ou de participar na comunidade paroquial. É de resto esse um dos 
testemunhos que encontramos quando prescrutamos a prática religiosa 
dos peregrinos de Fátima. 

 Num plano estatístico, verifica-se um crescimento significativo 
das peregrinações em cenário religioso ou espiritual. Também a 
socióloga Hervieu-Léger, em O Peregrino e o Convertido, a religião 
em movimento (2005, Gradiva), adianta existir uma sintonia entre a 
peregrinação religiosa e a religiosidade contemporânea, embora a 
prática da peregrinação seja muito antiga. 

Ao peregrino juntou-se, sobretudo a ocidente e já depois do 
século XIX, o “turista do sagrado”, fazendo coincidir duas procuras: a 
diversão e a libertação “das contingências e constrangimentos” do 
quotidiano, abrindo a experiência à exploração e possível “descoberta 
do mundo e da alteridade”7. 

O turista, no entender de Policarpo Lopes, “mobilizado pela sede 
de olhar e de ver, de conhecer, torna-se peregrino em contacto com o 
espaço sagrado e com a vida da multidão em exuberância e exaltação 
coletiva”8. Em Fátima encontramos estes modelos: O peregrino e o 
turista, associados também às dimensões do convertido e do praticante.

Cem anos depois das denominadas aparições, “a tensão entre 
a legitimidade e não-legitimidade no campo religioso esbateu-se e a 
fronteira do religioso legítimo e não legítimo deixou de ter relevância”9. 
Fátima adquiriu elevada legitimidade social e religiosa ao assumir uma 
certa “consciência coletiva e na vida da própria Igreja”, transformando-
6 (Alfredo Teixeira, Na rota de uma recomposição do religioso para o indivíduo, A senhora de maio, 
p.266).
7 Lopes, P. (2010). Para uma sociologia do catolicismo. (p. 160). Lisboa: Rei dos Livros.
8 Lopes, P. (2010). Para uma sociologia do catolicismo. (p. 160). Lisboa: Rei dos Livros.
9 Idem. (p. 168).
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se num “lugar alto de procura de sentido na pós-modernidade”. Fátima 
reinterpreta-se, adapta-se e rescreve-se na atualidade concreta de cada 
peregrino e de cada contexto sócio-político.

O fenómeno de Fátima mantém e (re)constrói ângulos de 
abordagem interdisciplinar. Mesmo em contexto católico, o evento da 
Cova da Iria acarreta interpretações extremas, entre a crença e a recusa. 
O povo de devotos entendeu-o como “milagre” e a imprensa relata que 
estiveram mais de 50 mil pessoas em outubro de 1917 na Cova da Iria, 
dia do “milagre do sol”. 

Desde os anos 30 que o caráter «maravilhoso» e «secreto» do 
fenómeno de Fátima despertou o interesse da comunicação social, da 
tentativa política de o esvaziar até à narrativa mais devocional e acrítica, 
passando por uma abordagem sociológica que visa desmontá-lo.

3. O ambiente «magnético» de Fátima

A experiência religiosa de «massas», tanto numa perspetiva 
psicológica como teológica, pode ser alienante, mas também pode 
enquadrar uma necessidade de encontro e relação com valores 
identitários, «de» e «em» comunidade. O ambiente «magnético» 
experimentado na Cova da Iria tem semelhanças com outros fenómenos 
de «massas». As grandes concentrações têm a capacidade de ampliar 
o potencial de manipulação e aniquilação do indivíduo. Mas Fátima 
não é comparável a um comício ou evento desportivo. Produz uma 
experiência religiosa apelativa. Não é um encontro acéfalo com um líder 
ou um agitador. Os devotos sentem-se intimamente interpelados com a 
presença e encontram variadas formas ou mecanismos de compensação. 
Quem assiste ano após ano às grandes peregrinações com a devida 
distância crítica, percebe que não se trata de uma manifestação de 
alheamento do «eu», despida de sentimentos e motivações pessoais. 

Com mais ou menos coerência, vigor e visibilidade, mais ou menos 
individualizada, a adesão individual é parte integrante da experiência de 
Fátima. A fé de Fátima é o local, um destino de caminhada, um reencontro 
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com a multiplicidade de leituras e experiências que atravessam o 
íntimo. Por isso, é possível encontrar ali gente que abomina e contesta 
a envolvente comercial, com gente que aceita e sustenta uma certa 
dimensão mercantilista. 

Como espaço de um irrealizável, momentaneamente concretizável 
na experiência mística, de um encontro entre o homem, o divino e o 
mundo, “o peregrino esvazia-se de si, vive um processo de regeneração 
e predispõe-se a uma união profunda com o ser divino neste utopos 
alternativo à vida sob o impacto da modernidade”10, diz Policarpo Lopes. 

Podemos encontrar alguns padrões, mas não há «o» peregrino de 
Fátima, há «os» peregrinos de Fátima que não se anulam na multidão, 
cada qual com as suas motivações espirituais ou materiais, alicerçadas 
num símbolo maternal, seja com as balizas da devoção mariana mais 
tradicional da fé católica ou no retorno simbólico – como caminho para 
o encerramento de um ciclo, um desejo natural – ao ventre protetor. 
Cada peregrino ou cada visitante «é» um caso e uma história. E cada dia 
desenha uma narrativa própria, seja pela diferente cor atmosférica ou 
pela eventual interferência do já referido «magnetismo» emocional no 
espaço jornalístico racional. E este é o campo da ação mediática.

4. Uma experiência local e mediatizada

A construção arquitetónica do local não se distancia dos 
princípios seguidos noutras grandes construções de motivação religiosa. 
Do espaço envolvente à centralidade do local embrionário, no caso... a 
Capelinha das Aparições. Da satisfação das condições de acesso e estadia 
para os peregrinos à recriação de uma simbólica de entrada que simula 
a introdução num “lugar alto” de sentido, como “caminho escondido” 
que “permite o acesso ao centro através de uma viagem iniciática”. Não 
se tratando de um processo iniciático no sentido mais clássico e até 
católico do termo, a aproximação ao local requer um caminho simbólico, 
motivado pela tradição devocional. De facto, há uma espécie de percurso 
10 Idem. (p. 179).
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a fazer na chegada, passando pela Cruz-Alta, pela descida da esplanada 
até à Capelinha das Aparições – meta e chegada que o discurso de fé 
transforma em partida e início de um novo ciclo de vida pessoal –, para 
posterior passagem pelo tocheiro onde se colocam velas, pela basílica 
central onde estão os restos mortais dos videntes e, de há poucos anos 
para cá, passando também pela Igreja da Santíssima Trindade, onde se 
situa a Capela do Lausperene, que perpetua a oração, e pela estátua de 
João Paulo II, o Papa que os devotos retêm como maior ligação ao lugar, 
canonizado em 2014.   

O sentido da chegada ao “lugar alto” como culminar desse 
caminho que Policarpo Lopes vê como “viagem iniciática”, ganha uma 
expressão maior entre os peregrinos a pé, sujeitos a grandes esforços 
físicos e mentais. Vislumbrar à distância a torre da basílica é, para estes 
peregrinos, o primeiro dos últimos passos desta via. 

Devidamente adequados às exigências televisivas, mas em 
articulação com a presença física dos fiéis, os processos de ritualização 
revelam-se, embora com diferenças pontuais de celebração para 
celebração, inalteráveis, da música ao teatro litúrgico, promovendo a 
ideia de um espaço de encontro cíclico e rejuvenescedor, capaz de criar 
“efervescência coletiva, com difusão pelos media”11, criando condições 
para o “êxito destes contextos de apropriação multiforme do sentido”: 
sagrado, maravilhoso, festa, filiação, pertença...

Fátima renasce todos os dias sem «aparições», nos dramas 
concretos da vida, transformados em promessas por revelar, dádivas 
monetárias, no simples silêncio de uma presença, com alegrias e 
tristezas no magnetismo da fé vivenciada em multidão. 

Se as «aparições» e relatos não são dogma da Igreja católica, 
o local preenche os requisitos do «sagrado» e evoluiu para uma 
experiência religiosa com fronteiras indefinidas, enquadrável também 
em contexto de “festa”, que a modernidade, segundo Policarpo Lopes, 
“desnaturou”, como “religião de mistérios vivida num lugar marcado 

11 Idem. (p. 175).
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pela extraterritorialidade, onde os excluídos da polis vinham procurar a 
alteridade social”.  

Numa visão transversal, sem lhe retirar a dimensão mariana e 
católica, a Cova da Iria promove o reencontro simbólico com a pureza 
maternal, um retorno à proteção mística do transcendente feminino que 
a cultura católica concretiza na figura da Virgem Maria. O peregrino de 
Fátima enquadra a experiência do religioso e da esperança, da mais rural 
e supersticiosa às novas tendências esotéricas, embora a significativa 
maioria dos visitantes se identifique com uma prática católica tradicional. 

É um santuário inevitavelmente aberto à pluralidade de vivências 
religiosas que a secularização desencadeou no próprio catolicismo. A 
devoção centra-se e torna-se visível em grande medida no «culto» da 
imagem. Nas celebrações, há um grande número de peregrinos que fica 
até à passagem da imagem da Senhora de Fátima. Nas noites de dia 12 
de maio e 12 de outubro, por exemplo, logo que a imagem passa no 
cortejo inicial, muita gente abandona o local ainda com as velas acesas.   

A noite de Fátima terá um dos mais impressionantes cenários 
religiosos da memória coletiva. Aquele oceano de velas, é uma 
constelação de histórias individuais, de dores e alegrias, dramas concretos 
em lágrimas de cera. Vividos numa intimidade partilhada, gerando um 
imenso mar de luz e luzes que agarram o simbólico para o projetar na 
vida concreta, porque aquela gente tem vidas concretas. E nem vale a 
pena falar do óbvio impacto da imagem ampliada mediaticamente.

      Recordo um homem que, uma noite, foi ao encontro do 
repórter que estava em Fátima em trabalho. Era um dia 12 de maio, mas 
já a entrar na madrugada e o recinto tinha pouca gente. “Obrigado”, 
disse. O repórter quis saber porquê. “Tenho-o visto na televisão a partir 
daqui em conversas com o frei Fernando Ventura, passei a ver isto de 
maneira diferente. Mantenho alguns preconceitos, mas já vejo isto de 
maneira diferente. De facto, este vazio enche-me...”

Na emoção daquela hora, sem multidões numerosas, apenas 
numa noite iluminada por velas e rostos perceptíveis na penúmbra, 
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em silêncio, com a verticalidade luminosa da torre da basílica, aquele 
homem encontrara um “vazio” que “enche”...    

Podemos entender Fátima como espaço de alteridade(s) que 
enche pela capacidade de «esvaziar», para que outras dimensões do 
humano entrem?

5. O deslumbramento mediático

A Senhora de Fátima é possivelmente a mais conhecida e 
mediatizada imagem da religiosidade contemporânea. A passagem cíclica 
da imagem pela multidão, num desfile processional correspondente 
a um modelo de experiência religiosa, configurará, sobretudo na 
simbologia elementar, algumas características do totemismo sugerido 
por Durkheim, aplicável, enquanto símbolo turístico também, à 
religiosidade dos portugueses e à dinâmica devocional mariana na Igreja 
católica, articulando o ritual e o símbolo, criando afinidades sentimentais 
entre indivíduos com as mais variadas classificações ou representações 
do coletivo. 

Há uma irrupção do maravilhoso sobrenatural que seduz 
irresistivelmente as multidões e se concentra numa imagem escultórica. 
Mas chamar-lhe «idolatria» será demasiado redutor e até abusivo.

As cerimónias religiosas em Fátima, com o desfile processional 
da imagem como referência maior, desempenham esse papel de 
movimentar um coletivo centralizado num «objeto/objetivo» celebrado. 
Têm a capacidade de aproximar os indivíduos, potenciando contactos, 
expondo o íntimo sem o invadir. A mediatização do fenómeno condiciona 
no entanto este circuito. Em Fátima, o efeito das transmissões e/ou 
retratos mediatizados dos momentos celebrativos vão além do efeito 
gerado na transmissão de uma simples celebração eucarística, numa 
qualquer igreja ou espaço desconhecido. Se, por um lado, a imagem 
devocional absorve o espaço e o tempo televisivo, por outro o fenómeno 
de forte carga emocional é verificável na interação entre os devotos e a 
imagem, dando assim uma visibilidade às motivações íntimas. 
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A televisão é capaz de promover a experiência emotiva de Fátima. 
Mas, embora ampliando o caráter mais emocional e promovendo uma 
outra experiência, a televisão não conseguirá substituir-se à experiência 
presencial, verificável, por exemplo, nas caminhadas partilhadas em 
grupo, e não há grande peregrinação que não seja acompanhada de 
reportagens com testemunhos dos peregrinos caminhantes. “Não 
tenho palavras” é uma das respostas mais ouvidas. Neste caso, não é 
um eufemismo.  

Mesmo a nível internacional, a televisão impôs uma leitura sobre 
Fátima, que não pode hoje ser interpretável excluindo o fator mediático. As 
cerebrações são estrategicamente planeadas a pensar nas contingências 
televisivas, evitando os eventuais percalços da espontaneidade. Numa 
pragmática aproximação de linguagens, o próprio ritmo da liturgia nas 
grandes peregrinações adaptou-se ao tempo televisivo. Este necessário 
encontro de «interesses» tem-se revelado difícil, sobretudo a partir do 
momento em que aumentou o número de operadores televisivos no 
santuário. Há ainda um certo preconceito dos agentes religiosos em 
relação à comunicação social não confessional, televisão em particular. 

Nas reportagens de Fátima, os peregrinos fazem também eco da 
realidade social. Num vox pop localizado, há reportagens na Cova da Iria 
em que os peregrinos falam sobre os mais diversos assuntos, interagindo 
com a «voz» institucional da Igreja. As grandes peregrinações criaram 
um espaço privilegiado de comunicação. Representantes da Igreja 
– bispo de Leiria e prelado convidado – disponibilizam-se para uma 
conferência de imprensa onde respondem a todas as perguntas dos 
jornalistas, muitas delas sobre temas fora do âmbito do próprio evento. 
Fátima transformou-se assim num importante ponto de contacto entre 
a Igreja e a atualidade. Insere o fenómeno e a Igreja na atualidade e 
oferece um palco popular à atualidade não religiosa.         

A abordagem televisiva, e aqui se tem em conta sobretudo o caso 
português, é feita a partir de três ângulos distintos. Pelo entretenimento, 
com programas que alimentam horas de emissão a partir do local, 
acentuando o contexto confessional e popular. Pela transmissão em 
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direto das principais cerimónias, com narração feita normalmente por 
um clérigo. E pelo tratamento jornalístico em «diretos», debates ou 
reportagens editadas, seguindo critérios não consensuais de interesse 
noticioso – as audiências de médias e grandes reportagens sobre Fátima 
revelam o interesse geral do público.

Fátima, como qualquer outro evento, revela que o retrato 
jornalístico tem uma grande amplitude e resulta também do 
posicionamento do jornalista num quadro cultural ou emocional, 
com abordagens que vão de uma linguagem mais confessional ao 
distanciamento crítico e distante, limitadas pelo curto tempo jornalístico 
televisivo – a maioria das reportagens entra nos alinhamentos dos 
espaços noticiosos, como qualquer outra, sujeita a um tempo muito 
limitado –, que reduz e necessariamente condiciona a leitura do 
acontecimento. A sociedade secularizada manifesta-se também na 
narrativa jornalística, menos sensível às expressões religiosas mais 
institucionais. Respeitando a dignidade de cada devoto e da envolvente 
religiosa, sem abandonar o dever de distanciamento crítico, há ainda a 
necessidade de aproximar linguagens, de descodificar, e nesse percurso 
revelam-se (des)conhecimentos. 

De uma maneira geral, os trabalhos jornalísticos de órgãos de 
comunicação não confessionais, como em qualquer outro acontecimento 
de «massas» que transborde emoções, transportam inevitavelmente a 
vivência do próprio jornalista no local. 

Se tivermos como termo de comparação as narrativas mediáticas 
construídas noutros grandes eventos de «massas» que estimulam o 
fator emotivo, podemos afirmar que, não havendo regra sem exceção, o 
acompanhamento jornalístico e cíclico dos grandes eventos na Cova da 
Iria até é exemplar.

Até aos anos 70, década da implantação da liberdade de 
expressão em Portugal, a televisão praticamente limitava-se a ser 
«caixa-de-ressonância» institucional, fornecendo o complemento visual 
da devoção à distância. Posteriormente, podemos identificar outros dois 
marcos diferenciadores na atitude televisiva e jornalística em relação 
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a Fátima: um antes e um depois das televisões privadas; um antes e 
um depois dos canais temáticos de informação. No primeiro caso, a 
televisão passou a ter uma atitude jornalística mais crítica e ousada. 
No segundo, juntou-se a disponibilidade de mais espaço televisivo para 
o fenómeno. O impacto destes fatores no tratamento jornalístico do 
fenómeno de Fátima foi notável. Os jornalistas não se limitam a narrar o 
evento, interpretam-no e recriam-no para o grande público.

6. A mediática imagem de sacrifício

Na Cova da Iria a «imagem» da crença é inseparável da experiência 
do «sacrifício» físico, que se manifesta espontânea e voluntariamente. 
Devotos de joelhos, com dor resignada e silenciosa no rosto, a chegar à 
Capelinha das Aparições ou à volta desta, são uma imagem mediática 
recorrente de Fátima. Não representam a maioria dos peregrinos e 
peregrinações, mas o exotismo penitencial é um postal mediático da 
devoção. 

A tradição penitencial de Fátima é das mais difundidas pelos 
media e representa um desafio. Embora enquadrada num período 
específico do século XX, em sofrido contexto, e apesar de uma 
religiosidade herdeira de ancestrais expressões de ritualidade sacrificial, 
a Igreja deixou que a prática se prolongasse até hoje. A peregrinação a 
pé, enquanto caminhada simbólica com implicação no quotidiano, de 
dimensão comunitária e espiritual, dificuldade partilhada e construtora 
de mecanismos de solidariedade prática, convive com rituais de 
mortificação, expiação ou formas de promessa, moeda de troca, como 
dor muscular num exercício de ginásio compensada posteriormente 
com a perda de calorias. 

Na fé cristã, o sofrimento tem o sentido de uma inevitabilidade 
enquadrada, mas difícil de entender como propósito pastoral. Muito 
menos na perspetiva mediática, onde é difícil, senão impossível, uma 
leitura além da imagem de uma autoflagelação injustificada nos atuais 
padrões seculares. É uma reflexão por fazer e que pode abrir o horizonte 
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de Fátima para um olhar mais vasto, não refém de um século de devoção 
arrastada pelas imprecisões e incertezas que a crítica histórica se 
encarrega de esmiuçar. A imagem de «autosofrimento», racionalmente 
injustificada, é mediaticamente sedutora. 

Conclusão 

A laicização/secularização com uma tecnologia promotora do 
consumo e de novas formas de proximidade, aliada à perceção do 
primado do indivíduo e do individualismo, a sociedade globalizada 
mudou a forma de olhar para o fenómeno religioso. Afinal, o que é hoje 
a religião? 

Se o “desencantamento” (Max Weber) do mundo chegou a ser 
assumido como uma inevitabilidade, o que se verifica é a recuperação 
de dimensões mais emotivas e «encantadas», obrigando a redefinir 
modelos, sem que seja necessário rever conceitos. Neste contexto, a 
pós-modernidade relança o debate sobre a relevância social da religião 
e Fátima surge como expoente ímpar de atenção e análise. 

Por via da globalização mediática, estimulam-se sentimentos 
de incerteza, equívocos de relacionamento com impacto também na 
religião, elemento chave nas estruturas sociais e culturais. Há, segundo 
Lipovetsky, um descontentamento diluído na perceção de que tudo 
está ao alcance, expondo o ser humano à «amargura do presente, 
aos sonhos destruídos»12. Até que ponto não será esta onda de 
deceção, aparentemente global, de amplitude mediática, com díspares 
motivações e contextos, “a antecipação de uma necessária rutura, um 
«fim do mundo» – que anda por aí em recuperadas modas místicas – 
que é o fim das ilusões?”13. Isto tem um natural impacto na vivência 
religiosa, pela (re)construção de uma ambiência escatológica, também 
ela não convencional, porque desalinhada das tradicionais escatologias 
religiosas. 

12 Lipovetsky, G. (2012). A sociedade da deceção.  (p. 31). Lisboa: Edições 70.
13 Ventura, F., Franco, J. (2013). Somos pobres mas somos muitos. (p. 106). Lisboa: Verso de Kapa.
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E se este tempo aparenta a abertura da experiência religiosa a 
novos caminhos de procura de sentido, diluídos e não-reivindicáveis 
pelas estruturas religiosas mais convencionais, estas revelam, em si, 
sinais de uma reação que valoriza a ortodoxia. 

Depois de uma fase «à procura» das origens e da originalidade, 
como quem questiona as razões de uma crença ou tenta desmontá-
la, o processo de secularização desenvolveu uma individualização da 
experiência de fé. A tecnologia mediática ampliou, como já se insinuou, 
o primado da emoção e a(s) crença(s) designaram o mundo terreno e 
palpável como o território de «salvação» numa lógica de consumo. É 
comum ouvir entre os peregrinos de Fátima, numa linguagem simples 
mas significativa, que ali, no santuário, “carregam baterias”. O local 
está ao serviço e os crentes servem-se dele numa simbiose entre as 
necessidades individuais e a legitimação do fenómeno. Fátima, pela 
imagem e pelo símbolo, sustenta um Deus que se (re)conhece na 
experiência humana, de vivência do divino ou da relação. Um Deus 
sociológico que, sem negar o Deus teológico, é analisável. O futuro 
da religião, das igrejas cristãs e, porque não afirmá-lo, da devoção de 
Fátima, jogar-se-á nesta ampla zona de incerteza, com a certeza de que 
é a herança de uma linguagem, de um contexto, que sustenta a ideia do 
Deus/Maravilha simbolicamente maternal. 

Fátima é também um duplo símbolo da globalização religiosa. 
Pela devoção mariana, do catolicismo que recorre à mãe de Deus – 
Theotokus – para criar espaço e tempo de espiritualidade e devoção em 
contexto católico, ou seja, universal.

Mas também quando sai desta leitura e, pelo espaço/lugar, recria 
um tempo e uma presença que se abre a todas as possibilidades de 
Procura. Fátima não tem alfândega, qualquer um pode entrar.

E os média têm em Fátima este papel moderador e modelador 
da realidade. Transformam o invisível na experiência visível dos devotos, 
nos comportametos, nas atitudes de gente que se diz motivada pela fé.

Em última análise, Fátima é um «milagre» de interpretação, 
também mediática, no tempo e no espaço de vivência de cada crente.
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Resumo

A pessoa humana criada à imagem de Deus é a base da 
antropologia cristã e o fundamento da igual dignidade do homem e da 
mulher (cf. Gn 1, 27). Na linha de um feminismo cristão, estudam-se 
as intervenções do Magistério católico romano recente para defender 
e promover a dignidade feminina. Foram objetivos desta investigação, 
por um lado a reflexão sobre a dimensão da fé na forma de encarar 
e reconstruir a dignidade do feminino na sociedade contemporânea, 
e por outro, procurou-se compreender até que ponto o culto mariano 
tem vindo a promover a relevância da mulher, reconstruindo assim 
o feminino no cristianismo, na sua relação com a devoção mariana. 
Metodologicamente analisaram-se os escritos e audiências dos Papas, 
a proclamação das Padroeiras da Europa e das Doutoras da Igreja, assim 
como exemplos recentes de mulheres que ajudaram a moldar o curso da 
História da Igreja e que levaram os Romanos Pontífices a tomar decisões 
de grande relevância. É o caso da italiana Elena Guerra, que levou Leão 
XIII a escrever a Encíclica Divinum Illud Munus (1897), sobre o Espírito 
Santo, ou da polaca Helena Kowalska, que levou João Paulo II a instituir 
a festa da Divina Misericórdia em Maio de 2000; ou ainda de Lúcia, a 
vidente de Fátima, que pediu a Consagração do Mundo ao Coração de 
Maria, efetuada por Pio XII (1942), por Paulo VI (1964 e 1967), e por 
João Paulo II (1984).

Palavras-chave: devoção mariana; dignidade feminina; 
catolicismo
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Abstract

The human person created in the image of God is the basis of 
Christian anthropology and the foundation of the equal dignity of 
man and woman (Gen 1, 27). We study the interventions of the recent 
Roman Catholic Magisterium to defend and promote female dignity. The 
objectives of this research were, on the one hand, the reflection on the 
dimension of faith in the way of looking at the dignity of the feminine in 
contemporary society, and on the other hand, to understand the extent 
to which the Marian cult has promoted the relevance of woman, thus 
rebuilding the feminine in Christianity, in its relationship with Marian 
devotion. Methodologically, the analysis of some of the writings of the 
Roman Catholic Popes, such as the proclamation of the Women Patron 
saints of Europe and the Women Doctors of the Church. We present 
also a few examples of women who helped to shape the course of the 
History of the Church and led the Roman Pontiffs to make relevant 
decisions. This is the case of the Italian Elena Guerra, who led Leo XIII to 
write the Encyclical Divinum Illud Munus, about the Holy Spirit (1897), or 
the Polish Helena Kowalska, who led John Paul II to institute the Feast of 
Divine Mercy (2000); or the case of Lucia, the seer of Fatima, who asked 
for the Consecration of the World to the Heart of Mary, made by Pius XII 
(1942), Paul VI (1964, 1967), and John Paul II (1984).

Keywords: Marian devotion; female dignity; Catholicism
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Introdução

A pessoa humana criada à imagem de Deus é a base da 
antropologia cristã e o fundamento da igual dignidade do homem e da 
mulher (cf. Gn 1, 27). Ao princípio Deus confiou ao homem e à mulher uma 
tarefa comum caracterizada por um duplo aspecto: a família e o domínio 
do mundo (cf. Gn 1, 28). Neste desígnio divino original, homem e mulher, 
conjuntamente, estão chamados a continuar a obra criadora, povoando 
a terra e governando-a, e chamados a contribuir conjuntamente para 
a edificação de uma cultura de acordo com a dignidade da pessoa 
humana (João Paulo II, 1988, n.6). Tanto o homem como a mulher têm, 
desde o início, igual responsabilidade. Nesta tarefa comum, a mulher 
e o homem não refletem uma igualdade estática e niveladora, nem 
uma diferença abissal e conflituosa: a relação interpessoal e recíproca 
é um dom enriquecedor e responsabilizador. A esta unidade dos dois, 
está confiada por Deus a cultura e a construção da história em todos os 
âmbitos sociais, políticos e económicos (João Paulo II, 1988, n.8). 

Volvidos vários anos do terceiro milénio, o papel da mulher na 
vida pública e na sociedade continua a ser uma questão importante e 
atual. É um facto, pelo menos no mundo ocidental, que já não estão 
vedados à mulher os direitos fundamentais. No entanto, continuam a 
existir profundas injustiças em muitos países. O Magistério da Igreja 
Católica tem tido necessidade de se pronunciar em diversas ocasiões 
para promover e defender a dignidade feminina (filibeck, 2000). Na 
apresentação das intervenções do Magistério católico romano recente 
para defender e promover a dignidade feminina, seguiremos uma ordem 
cronológica.

Alguns ensinamentos do magistério católico recente

Já antes de ter convocado o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, 
em Abril de 1963 assinalara na Encíclica Pacem in Terris, 11-IV-1963, 
sobre A paz de todos os povos na base da Verdade, Justiça, Caridade 
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e Liberdade, a existência de três fenómenos característicos de uma 
nova época: a ascensão económico-social das classes trabalhadoras, o 
ingresso da mulher na vida pública e o facto de os povos proclamarem 
a sua independência (nn.39-42). Relativamente à mulher, salientava: 
“cada vez mais cônscia da própria dignidade humana não sofre ser 
tratada como um objeto ou instrumento reivindica direitos e deveres 
consentâneos com a sua dignidade de pessoa, tanto na vida familiar 
como na vida social” (joão xxiii, 1963, n.41). 

O Concílio Vaticano II aludiu à condição feminina, por exemplo na 
Constituição Pastoral Sobre a Igreja no Mundo Atual (Gaudium et Spes) 
ao afirmar o direito da mulher à cultura (n.60), e também no Decreto 
Sobre o Apostolado dos Leigos (Apostolicam Actuositatem) onde refere 
a importância da participação da mulher no Apostolado (n. 9). 

Importa assinalar a Mensagem final de Paulo VI Às mulheres, a 
8-XII-1965, no encerramento de Concílio Vaticano II:

“a hora vem, a hora chegou, em que a vocação da mulher se realiza em 

plenitude… adquire no mundo uma influência, um alcance, um poder jamais 

alcançados até agora iluminadas pelo espírito do Evangelho, tanto podem 

ajudar para que a humanidade não decaia” (paulo vi, 1965).  

Em 1970 o Papa Paulo VI conferiu o título de Doutoras da Igreja a 
Santa Teresa de Jesus e a Santa Catarina de Sena, algo inédito na História 
da Igreja, pois esse título nunca tinha sido até aí, atribuído a mulheres. 

Posteriormente, em 1973, o mesmo Pontífice Paulo VI criou uma 
Comissão para a Promoção Efetiva da Dignidade e da Responsabilidade 
das Mulheres. Dirigindo-se à Comissão afirmou que no campo da 
promoção da dignidade da mulher e da sua responsabilidade havia 
ainda muito a fazer. Chamou a atenção para uma maturação progressiva, 
e assinalou como modelo de mulher contemporânea a Virgem Maria, 
desejosa de participar com poder de decisão nas questões sociais (cf. 
paulo vi, 1975). Paulo VI e posteriormente João Paulo II debruçam-
se especialmente sobre a temática que aqui nos interessa: a devoção 
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mariana na sua relação com a dignidade feminina, que passamos a 
considerar.

Dignidade e vocação da mulher à luz de Maria

Um documento relevante de Paulo VI sobre a dignidade da 
mulher à luz de Maria é a Exortação Apostólica Sobre o Culto a Maria 
(Marialis Cultus, 2-II-1974). Nele, o Pontífice refere-se expressamente às 
recentes mudanças nas concepções antropológicas e do ponto de vista 
psicológico e sociológico relativamente à mulher:

 “…quer a consideremos no ambiente doméstico, onde tanto as leis como a 

evolução dos costumes tendem justamente para lhe reconhecer a igualdade 

e a co-responsabilidade com o homem, na direção da vida familiar; quer a 

consideremos no campo político, onde ela conquistou, em muitos Países, um 

poder de intervenção na coisa pública, a par do homem; quer a consideremos, 

ainda, no campo social, onde ela desenvolve a sua atividade, nos mais variados 

setores operativos, deixando cada dia mais o restrito ambiente do lar; quer 

a consideremos, enfim, no campo cultural, onde lhe são proporcionadas 

possibilidades novas de pesquisa científica e de afirmação intelectual (Paulo 

VI, 1974, n.34); 

Tendo em conta os debates travados na cultura contemporânea 
alerta para a importância desta temática, assinala possíveis dificuldades 
para enquadrar a Virgem Maria nas condições de vida da sociedade 
contemporânea e propõe-se apresentar o seu próprio contributo, à luz 
da palavra de Deus:

Maria pode bem ser tomada como modelo naquilo por que anelam os 

homens do nosso tempo (…) a mulher contemporânea, desejosa de participar 

com poder de decisão nas opções da comunidade, contemplará com íntima 

alegria a Virgem Santíssima, que, assumida para o diálogo com Deus, dá o seu 

consentimento ativo e responsável (LG 56), não para a solução dum problema 
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contingente, mas sim da «obra dos séculos» como foi designada com justeza a 

Encarnação do Verbo” (paulo vi, 1974, n.37).

Prossegue, salientando que a mulher contemporânea verificará, 
com grata surpresa, que, Maria de Nazaré assumiu dimensões universais 
e refletindo sobre o que dela narram as Sagradas Escrituras, em diversas 
situações, concluirá que a Virgem Maria,

“longe de ser uma mulher passivamente submissa ou de uma religiosidade 

alienante, foi, sim, uma mulher que não duvidou em afirmar que Deus é 

vingador dos humildes e dos oprimidos e derruba dos seus tronos os poderosos 

do mundo (cf. Lc 1,51-53); e reconhecerá em Maria, que é “a primeira entre os 

humildes e os pobres do Senhor” (LG 55), uma mulher forte, que conheceu de 

perto a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio (cf. Mt 2,13-23) – situações 

estas que não podem escapar à atenção de quem quiser secundar, com 

espírito evangélico, as energias libertadoras do homem e da sociedade”. 

(…) transparece claramente, que a figura da Virgem Santíssima não desilude 

algumas aspirações profundas dos homens do nosso tempo, e até lhes oferece o 

modelo acabado do discípulo do Senhor: obreiro da cidade terrena e temporal, 

e, simultaneamente, peregrino solerte também, em direção à cidade celeste e 

eterna; promotor da justiça que liberta o oprimido e da caridade que socorre o 

necessitado, mas, sobretudo, testemunha operosa do amor, que edifica Cristo 

nos corações” (paulo vi, 1974, n.37).

Denuncia possíveis atitudes cultuais erróneas ou exageradas, 
que não se encontram em harmonia com a fé católica, quer a desmedida 
busca de novidades e de factos extraordinários, quer apresentações 
unilaterais que possam desvirtuar a figura de Maria por insistirem 
unilateralmente num determinado aspecto, comprometendo o 
conjunto da mensagem evangélica. Reitera que a finalidade última do 
culto à Virgem Maria não pode ser desligada da glória de Deus à qual 
se orienta, nem separada do seu Filho (cf. paulo vi, 1974, nn.38-39). Só 
Jesus Cristo é o único caminho para o Pai (cf. Jo 14, 4-11) e o modelo 
supremo para o homem (cf. Jo 13,15). No entanto, a missão materna de 
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Maria é um auxílio poderoso para a conquista da plenitude humana ao 
“reproduzir nos filhos as feições do Filho primogénito” (paulo vi, 1974, 
n.57). E conclui estas reflexões pondo em paralelo Adão e Eva com Cristo 
e Maria:

“Maria, a Mulher nova, está ao lado de Cristo” o Homem novo, em cujo 

mistério, somente, encontra verdadeira luz o mistério do homem (GS 22); e 

está aí, qual penhor e garantia de que numa simples criatura, nela, se tornou 

já realidade o plano de Deus em Cristo para a salvação de todo o homem. 

Para o homem contemporâneo, - não raro atormentado entre a angústia 

e a esperança, prostrado mesmo pela sensação das próprias limitações e 

assaltado por aspirações sem limites, perturbado na mente e dividido no seu 

coração, com o espírito suspenso perante o enigma da morte, oprimido pela 

solidão e, simultaneamente, a tender para a comunhão, presa da náusea e 

do tédio, a bem-aventurada Virgem Maria contemplada no enquadramento 

das vicissitudes evangélicas em que interveio e na realidade que já alcançou 

na Cidade de Deus, proporciona-lhe uma visão serenadora e uma palavra 

tranquilizante: a da vitória da esperança sobre a angústia, da comunhão sobre 

a solidão, da paz sobre a perturbação da alegria e da beleza sobre o tédio e a 

náusea, das perspectivas eternas sobre as temporais e, enfim, da vida sobre a 

morte (paulo vi, 1974, n.57).

Merecem especial destaque alguns dos documentos de João 
Paulo II. Por exemplo, a Encíclica A Mãe do Redentor (Redemptoris 
Mater, 25-III-1987) desenvolve com maior profundidade o paralelo 
já apresentado entre Maria e a mulher. Assim como Cristo “revela 
plenamente o homem ao homem” (Concílio Vaticano II, Gaudium et 
Spes, n.22):

 “A figura de Maria de Nazaré projeta luz sobre a mulher enquanto 

tal, (…) a mulher, olhando para Maria, nela encontrará o segredo para 

viver dignamente a sua feminilidade e levar a efeito a sua verdadeira 

promoção. À luz de Maria, a Igreja lê no rosto da mulher os reflexos 

de uma beleza, que é espelho dos mais elevados sentimentos que o 
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coração humano pode albergar: a totalidade do dom de si por amor; a 

força que é capaz de resistir aos grandes sofrimentos; a fidelidade sem 

limites, a operosidade incansável e a capacidade de conjugar a intuição 

penetrante com a palavra de apoio e encorajamento” (joão paulo ii, 

1987, n.46).

João Paulo II, ao refletir sobre a mulher nos seus documentos, 
conclui que olhando para a Mãe do Redentor, a mulher encontrará nela 
o segredo para levar a efeito a sua verdadeira promoção (joão paulo ii, 
1987, n.46).

No ano seguinte, este mesmo Pontífice escreveu uma Carta 
Apostólica dedicada exclusivamente ao tema da Dignidade e a Vocação 
da Mulher (Mulieris dignitatem, 15-VIII-1988) onde afirma que os 
nossos dias “aguardam a manifestação do ‘génio feminino’ que assegure 
a sensibilidade pelo homem em todas as circunstâncias” (João Paulo II, 
1988, n.30). Reitera a ideia de que, tal como só Cristo revela o homem ao 
próprio homem (cf. Gaudium et Spes, 22) também Maria é “o horizonte 
essencial da reflexão sobre a dignidade e sobre a vocação da mulher” 
(João Paulo II, 1988, n.5). 

Considera ainda que a mulher é chamada a assegurar a dimensão 
moral da cultura, a dimensão de uma cultura digna do homem (cf. 
Christifideles Laici, n.51) e que o seu papel no destino da humanidade 
pode ser decisivo, como o foi o da mãe do Salvador. A plenitude de graça 
de Maria significa a plenitude da perfeição do que é característico da 
mulher, do que é feminino (cf. João Paulo II, 1988, n.5). Ela é assim, 
escreve: “O novo princípio da dignidade e da vocação da mulher, de todas 
e de cada uma das mulheres (…) nela se pode descobrir toda a riqueza, 
todos os recursos pessoais da feminilidade” (João Paulo II, 1988, n.11). 
Esta descoberta deveria penetrar continuamente no coração de cada 
mulher e plasmar a sua vocação e a sua vida (cf. Ibidem).

João Paulo II ressalta a necessidade da tomada de consciência da 
múltipla contribuição que a mulher oferece à vida inteira das sociedades 
e nações (joão paulo ii, 1988, n.8; cf. pratas, 2007). 
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Tanto no início da História da humanidade, no Livro do Génesis em que Deus 

anuncia a vitória da mulher (cf. Gn 3,15), como no seu momento crucial, ao 

chegar a plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de 

uma mulher (Gal 4, 4) e finalmente no ocaso da História, encontramos uma 

mulher que influencia de modo determinante todo o decorrer dos tempos. A 

visão do Apocalipse culmina na aparição de Maria, vencedora na luta contra o 

mal, momento do cumprimento definitivo da dignidade e da vocação da mulher 

(cf. joão paulo ii, 1988, n.30). 

Deu assim um passo inovador e fundamental, do ponto de vista 
teológico. Anos depois, o Papa Francisco viria a considerar esta Carta 
Apostólica “um documento histórico, o primeiro do Magistério pontifício 
dedicado inteiramente à temática da mulher” (francisco, 2013). 

Posteriormente, na sua Carta às Mulheres (29-VI-1995) João 
Paulo II reconhece ainda à mulher uma especial capacidade para a 
humanização das relações sociais, para a atenção às pessoas (n.4) e 
apela a: 

“Um compromisso de renovada fidelidade à inspiração evangélica, que 

precisamente no tema da libertação das mulheres de toda a forma de abuso 

e de domínio, tem uma mensagem de perene atualidade, que brota da atitude 

mesma de Cristo...é tempo de olhar, com a coragem da memória e o sincero 

reconhecimento das responsabilidades, a longa história da humanidade, para a 

qual as mulheres deram uma contribuição não inferior à dos homens, e a maior 

parte das vezes em condições muito mais desfavoráveis” (João Paulo II, 1995, 

n.3). 

Na mesma Carta às Mulheres considera que, muito 
especialmente na dimensão ético-social, que diz respeito às relações 
humanas e aos valores do espírito, a sociedade é em larga medida 
devedora, precisamente ao génio da mulher, não só na família ou 
na actividade educativa, mas em todo o imenso campo das relações 
humanas, especialmente em prol dos mais débeis e indefesos. 
A mulher realiza uma forma de maternidade afectiva, cultural e 
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espiritual, de valor realmente inestimável, pela incidência que tem no 
desenvolvimento da pessoa e no futuro da sociedade (João Paulo II, 
1995, n.9). Tem pois, um papel único na imensa tarefa da civilização, 
que, em última análise, não é senão a humanização do mundo. A 
mulher é chamada a construir a civilização do amor com a sua força 
espiritual e moral. O papel da mulher no destino da humanidade pode 
ser decisivo, e foi-o efectivamente, ao longo da história da humanidade 
e muito especialmente, na figura da Virgem Maria (cf. joão paulo ii, 
1994, 13; burggraf, 1997). 

É ainda de assinalar, durante pontificado de João Paulo II, o 
documento Spes Aedificandi (1-X-1999) no qual proclamou Edith Stein 
(Teresa Bendita da Cruz), Santa Catarina de Sena e Brígida da Suécia, 
como Padroeiras da Europa. 

No entanto, há que salientar que a Virgem Maria não é apenas 
modelo para a mulher, mas sim para toda a humanidade, para todos os 
homens e mulheres (cf. pratas, 2004, 2007).

Por sua vez, o Papa Bento XVI dedicou nada menos que vinte 
Audiências Gerais – entre 2007 e 2011 - a figuras femininas notáveis na 
História da Igreja, desde a Igreja primitiva (Priscila e Aquila), até ao século 
XX (Edith Stein) em alternância com muitas outras figuras masculinas. 
Na Audiência de 8 de Setembro de 2010, salientou que também a 
teologia pode receber uma contribuição peculiar das mulheres, dada 
a sua singular inteligência e sensibilidade, encorajando-as a descobrir 
a singular riqueza de tantas místicas inexploradas, sobretudo as do 
período medieval (bento xvi, Audiência 8-IX-2010). 

Refletindo esta crescente sensibilização relativamente ao 
papel feminino na Igreja, o site do Vaticano passou a ter um apartado 
exclusivamente dedicado à mulher na Igreja e no mundo e o Jornal 
Osservatore Romano publica desde 2012, um Suplemento mensal 
dedicado às mulheres de todo o mundo, intitulado “Mulher, Igreja, 
Mundo” com atenção particular à sua relação com a Igreja, com 
a finalidade de contribuir e aprofundar o conhecimento sobre o 
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papel feminino hoje e no passado, tratando também os temas mais 
controversos no centro do debate. 

Maria como modelo e prototipo da Igreja

Esta outra perspectiva – Maria como Modelo e Protótipo da Igreja 
- fora já afirmada pelo Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática 
Lumen Gentium sobre a Igreja (21-XI-1964): “a Mãe de Deus é o tipo 
e a figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união 
com Cristo, como já ensinava S. Ambrósio (n.63). Também Paulo VI na 
Marialis Cultus (2-II-1974) se referiu a ela. Por sua vez, João Paulo II, que 
afirmou: “assim como a Igreja na hierarquia é dirigida pelos sucessores 
dos Apóstolos, é ainda mais verdadeiro que, em sentido carismático, as 
mulheres a guiam como os homens, ainda mais. Convido-vos a pensar 
muitas vezes em Maria, Mãe de Cristo” (bertetto, 1988, 143). 

A mesma analogia viria também a ser desenvolvida pelo Papa 
Bento XVI, quando era ainda o Perfeito da Doutrina da Fé - Cardeal 
Joseph Ratzinger -. Este dirigiu uma Carta aos Bispos da Igreja Católica 
sobre a Colaboração do Homem e da Mulher na Igreja e no Mundo 
(2004), na qual destaca o papel de Maria de Nazaré no que diz respeito 
à Igreja: 

“A figura de Maria constitui na Igreja a referência fundamental. Poderia dizer-

se, com uma metáfora, que Maria oferece à Igreja o espelho em que esta é 

convidada a descobrir a sua identidade, bem como as disposições do coração, 

as atitudes e os gestos que Deus dela espera. A existência de Maria é um convite 

à Igreja para basear o seu ser na escuta e no acolhimento da Palavra de Deus”.

Tal como Maria respondeu com o seu fiat - «Faça-se em mim 
segundo a tua palavra» (Lc 1,38) e aconselhou, referindo-se a Jesus: 
«Fazei tudo o que Ele vos disser» (Jo 2,5) (n.15), o mesmo deve fazer 
a Igreja Católica. Jesus, ao confiar ao apóstolo João a sua Mãe, convida 
a sua Igreja e com ela todos os fiéis, a aprender de Maria o segredo do 
amor que triunfa (n.16).
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Como já foi referido, também no Pontificado de Bento XVI, a 
7 de Outubro de 2012, foi proclamada uma nova Doutora da Igreja, a 
mística Hildegarda de Bingen. Precisamente nesta Proclamação, o Papa 
estabelece novamente uma analogia entre a Igreja e Santa Maria: 

A própria Igreja é o primeiro sacramento que Deus coloca no mundo para 

que comunique aos homens a salvação. Ela, que é a «construção das almas 

viventes», pode ser justamente considerada como virgem, esposa e mãe e, por 

conseguinte, é estreitamente assimilada à figura histórica e mística da Mãe de 

Deus (bento xvi, 2012). 

O Papa Francisco tem insistido igualmente nesta mesma analogia: 
“Maria é o modelo da Igreja, é o modelo da mulher; sim, porque a Igreja 
é mulher, e Maria é mulher” (francisco, Discurso, 1-X-2016). Gosta de se 
referir a Santa Maria como “Mãe da Igreja”, e recentemente alargou esta 
festa à Igreja universal, a celebrar no dia seguinte ao dia de Pentecostes. 
Este mesmo Pontífice, na Exortação Apostólica Sobre o anúncio do 
Evangelho no mundo actual (Evangelii Gaudium, 24-XI-2013) afirma: “é 
preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na 
Igreja… «o génio feminino é necessário em todas as expressões da vida 
social (…). Com efeito, uma mulher, Maria, é mais importante do que os 
Bispos (francisco, 2013, nn.103-104). Nesse sentido, em continuidade 
com os seus antecessores, tem vindo a nomear várias mulheres 
para cargos de relevo na Igreja Católica, em diversas Congregações e 
organismos da Cúria Romana, nas Academias Pontifícias, nos Museus 
Vaticanos, para mencionar apenas alguns exemplos.

Algumas mulheres que moldaram o curso da história

Muitas mulheres ajudaram a moldar o curso da História da 
Igreja, embora com frequência, tenham passado inadvertidas. É bem 
conhecido o contributo de Santa Catarina de Sena (1347-1380). O Papa 
emérito Bento XVI, na audiência que lhe dedicou, em 2010, referiu a 
profunda riqueza dos seus ensinamentos, que levou que fosse declarada 
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Doutora da Igreja; sublinhou a sua intensa atividade de conselho 
espiritual a inúmeras pessoas, entre elas o Papa Gregório XI, então em 
Avignon, a quem exortou, enérgica e eficazmente, a regressar a Roma; 
salientou os seus esforços pela reforma da Igreja e pela paz entre os 
Estados, motivo pelo qual foi declarada Padroeira da Europa (cf. bento 
xvi, 2010). Através de suas Cartas e sobretudo do Diálogo, passou a ser 
uma das grandes mestras da ascética e da mística cristã. Na sua biografia 
relata-se que tentou recusar o apelo divino, alegando que os homens 
não se importavam nada com o que diziam as mulheres e que recebeu 
como resposta: “deves saber que, hoje em dia, o orgulho aumentou 
descomunalmente entre os homens, especialmente entre aqueles …que 
julgam que compreendem tudo. Foi por esse motivo que outrora escolhi 
homens simples, sem instrução, a quem Eu dava sabedoria divina, e os 
mandei pregar. Agora, escolho mulheres iletradas, temerosas e fracas de 
natureza, mas preparadas por mim nas coisas divinas” (undset, p.68). 

Mas há outras, algumas menos conhecidas, nestes tempos mais 
recentes. É o caso da mística italiana Helena Guerra, que, profundamente 
impressionada e comovida por tudo o que acontece no Cenáculo da 
Igreja Nascente, escreveu repetidas vezes ao Papa Leão XIII, exortando-o 
a convidar os cristãos a redescobrirem a vida segundo o Espírito. Ante esta 
solicitação, o Papa escreveu vários documentos para divulgar o retorno 
da devoção ao Espírito Santo, entre eles a Carta Apostólica “Provida 
Matris Caritate” de 1895, com o qual introduz um período festivo de 
oração ao Espírito Santo entre a Ascensão e o Pentecostes; encorajada, 
escreveu treze cartas ao Papa entre 1895 e 1903. Em 1897, depois da 
quinta carta, Leão XIII respondeu com a Encíclica Divinum illud munus, 
um tratado sobre o Espírito Santo. Por último, o Papa escreveu a carta Ad 
fovendum in Christiano populo (1902), dirigida aos bispos, encorajando-
os a renovar a fé no Espírito Santo. Helena Guerra é considerada a porta-
voz de um tempo novo. Tal como os apóstolos no cenáculo de Jerusalém 
rezaram ardentemente com a Mãe de Deus a suplicar e pedir o Espírito 
Santo, para um verdadeiro renovamento da face da terra (lumini, 2016). 
Foi beatificada em 26 de Abril de 1959  pelo Papa João XXIII como 
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“Apóstola do Espírito Santo” dos tempos modernos, à semelhança de 
como Santa Maria Madalena foi Apóstola da Ressurreição (cf. João XXIII, 
1963). 

Também a polaca Helena Kowalska – mais conhecida com o 
nome de Santa Faustina Kowalska. Esta mística polaca nascida em 1905, 
é considerada a Apóstola da Misericórdia de Deus. No seu “Diário” 
descreve com simplicidade e precisão a missão de que foi encarregada. 
Foi canonizada a 30 de abril de 2000 pelo Papa João Paulo II no II 
Domingo da Páscoa, que o Papa instituiu então como Festa da Divina 
Misericórdia para toda a Igreja (cf. João Paulo II, 2000).

Para finalizar, apenas uma breve referência à vidente de Fátima 
Lúcia dos Santos, que pediu a Consagração do Mundo ao Coração de 
Maria, anunciada na Cova da Iria a 13 de Julho de 1917 e pedida em Tuy 
em 1929. Esta Consagração - depois de repetidos pedidos da irmã Lúcia 
à Santa Sé - foi realizada pela primeira vez por Pio XII, em português, em 
Outubro de 1942, em plena guerra mundial. O Papa Paulo VI renovou-a 
no Concílio Vaticano II em 1964 e em Maio de 1967, na sua visita a 
Fátima. João Paulo II, depois do atentado sofrido a treze de maio de 
1981, mandou que se realizasse em 7 de junho de 1981 e repetiu-a em 
1982, mas só a cumpriu plenamente em 1984, diante da imagem do 
Santuário de Fátima, expressamente levada a Roma para o efeito, em 
25 de Março de 1984, em união com todos os bispos do Mundo, tal 
como pedia insistentemente a vidente (Lúcia, 2007), sem desanimar: 
“Foi preciso esperar que um Papa fosse baleado a 13 de Maio de 1981, 
atentado que os pastorinhos tinham visto nesse longínquo dia 13 de 
Julho de 1917, para que esse desejo se concretizasse” (Neves, 2006, 
p.201. 

Conclusão 

O respeito pela dignidade feminina não é um tema recente no 
cristianismo, pois as suas raízes encontram-se no próprio Evangelho. 
Como tivemos ocasião de mencionar, o Papa João Paulo II, na sua Carta 
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Às Mulheres, chamou a atenção para diversas situações em que, no 
Evangelho, Jesus manifesta um respeito profundo pela dignidade da 
mulher, e apela a um compromisso de renovada fidelidade à inspiração 
evangélica (cf. João Paulo II, 1995, nn.3-4). Se é verdade que o Magistério 
procura ir buscar à Sagrada Escritura e à Tradição o fundamento para as 
suas posições e ensinamentos, verifica-se igualmente que a evolução 
da sociedade no reconhecimento dos direitos e da dignidade feminina, 
influencia também as posições da Igreja Católica (dias, 1999). Esta 
está inserida no espaço e no tempo, em permanente diálogo com a 
modernidade e atenta aos sinais dos tempos. No desenvolvimento da 
reflexão cada vez mais aprofundada sobre a dignidade da mulher, é 
em Maria, que encontra o modelo e o protótipo, o fundamento para o 
papel da mulher e a sua vocação, o verdadeiro horizonte da sua reflexão. 
Maria é o paradigma da mulher, como princípio teológico: é a referência 
fundamental, tanto para a mulher, como para a Igreja e para todos os 
crentes. 
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Resumo

A Senhora da Saúde é uma das invocações da Virgem com maior 
culto em Portugal. A sua devoção teve origem no século XII, no Porto, e, 
hoje, está presente em mais de trezentos lugares do território português. 
Alicerçado num trabalho de campo antropológico, no presente texto 
pretende-se descrever a religiosidade dos devotos da Senhora da Saúde 
em Portugal, procurando-se sustentar que apesar de estes crentes 
privilegiarem a relação com a Senhora da Saúde, esta não se constitui 
como a devoção exclusiva dos crentes nesta invocação de Virgem.

Palavras-chave: Virgem, Senhora da Saúde, religião popular

Abstract

The Lady of Health is one of the invocations of the Virgin with 
greater worship in Portugal. His devotion originated in the twelfth 
century, in Oporto, and today it is present in more than three hundred 
places in the Portuguese territory. Based on an anthropological field 
work, the present text intends to describe the religiousness of the 
devotees of the Lady of Health in Portugal, trying to maintain that 
although these believers privilege the relationship with the Lady of 
Health, it is not constituted as an exclusive devotion of believers in this 
invocation of the Virgin.

Keywords: Virgin, Lady of Health, popular religion
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Nota inicial

A Senhora da Saúde é uma das invocações da Virgem com maior 
culto em Portugal. A sua devoção teve origem no século XII, no Porto, e, 
hoje, está presente em mais de trezentos lugares do território português. 

Ancorado no trabalho de terreno com observação participante 
em setenta e nove lugares de culto da Senhora da Saúde, conjuntamente 
com quarenta e oito entrevistas semiestruturadas, no presente texto 
pretende-se descrever a religiosidade dos devotos da Senhora da Saúde, 
desde logo, inserindo este culto da religião popular e, em seguida, 
descrevendo a participação dos devotos nas atividades da paróquia, bem 
como as relações que os mesmos estabelecem com outras entidades 
religiosas: demais invocações da Virgem, Santos e Deus.

 Sem pretensões dominantes analíticas, no presente texto 
pretende-se apenas sustentar que apesar de estes crentes privilegiarem 
a relação com a Senhora da Saúde, esta não se constitui como a devoção 
exclusiva dos crentes nesta invocação de Virgem.

O culto da Senhora da Saúde no seio da religião popular

O culto da Senhora da Saúde está naturalmente ligado ao culto 
a outras invocações de Maria e está próximo do culto dos santos. 
Pertencem, aliás, ao terreno difuso denominado religião popular. Como 
lembra José Sobral “a religião «popular» não coincide com a religião 
legítima, que é a definida pelos agentes da instituição eclesiástica” 
(Sobral, 1990, p. 365). De facto, é frequente que nesta relação com a 
religião instituída católica a religião popular seja segregada da primeira. 
Para Pierre Sanchis a existência de uma religião popular deve-se ao 
facto de a “religião oficial” não a considerar aceitável, permitindo que 
as representações e os comportamentos estigmatizados se tornem 
mais livres (Sanchis, 1992, p. 82). Os crentes fogem às mediações dos 
agentes eclesiásticos e procuram outros mediadores, os santos ou a 
Virgem (Meslin, 1988, pp. 272-273). Assim, a religião popular é uma 
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“religiosidade vivida nos grupos sociais por assim dizer por sua conta” 
(Maître, 1968, p. 36), apresentando-se como um sistema, conjunto 
de subsistemas ou cultos, caracterizados pela sua relativa autonomia 
em relação à instituição eclesiástica (Isambert, 1982, p. 14). Contudo, 
apesar de assinalar a existência de uma certa autonomia da religiosidade 
popular, Moisés Espírito Santo lembra que ambos os sistemas têm 
“traços em comum” e se encontrem, por vezes, “interligados” (Santo, 
1990, p.17).

José Luis García García, chama a atenção para duas formas 
frequentes de ver a religião popular. É vista, por vezes, como “um 
conjunto de restos de crenças e práticas pertencentes a outros sistemas 
religiosos e que perduram, integradas, na religião dominante, outras 
vezes trata-se de um produto híbrido, resultado do encontro da verdade 
oficial com a ignorância do povo – formas inadequadas de entender e de 
praticar a religião oficial” (García García, 2003, p. 19). 

Seria, portanto, neste espaço, entre aquilo que terá ficado de 
uma religiosidade anterior ao catolicismo (cristianismo), associado à 
doutrina eclesiástica que ainda não terá sido devidamente assimilada 
pelos crentes, que se situaria a religião popular. Se tivermos em atenção 
que as raízes religiosas anteriores ao catolicismo podem variar bastante 
geográfica, temporal e culturalmente, se tivermos em atenção que a 
diversidade dos desvios em relação à religião instituída pode ser muito 
diversificada, então podemos ir ao encontro de Manuel Mandianes 
Castro e sustentar que “se deve falar de religiões populares” (Mandianes 
Castro, 2003, p. 52). Uma das expressões da religiosidade popular são 
as crenças e práticas religiosas dos crentes na Senhora da Saúde.

As práticas e crenças religiosas católicas

As crenças e práticas religiosas dos crentes na Senhora da Saúde 
enquadram-se, com naturalidade, na paisagem religiosa católica. E, tal 
como a generalidade dos católicos, uns estão mais afastados da igreja 
outros apresentam uma maior proximidade, formando um continuum 
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que tem num pólo o crente visitante e no outro o crente residente. Com 
a figura de crente visitante pretende-se fazer referência aos crentes que 
mantêm práticas religiosas não muito comprometidas com a igreja, 
que se caracterizam fundamentalmente pela sua visita à igreja em 
momentos específicos, concretamente batizados, casamentos, funerais, 
frequentemente missa dominical e, quase sempre, nas comemorações 
da festa da Senhora da Saúde. Mas há outros crentes visitantes que 
frequentam a igreja também noutros momentos.

O crente residente é aquele para quem a igreja se assemelha à sua 
casa, não apenas porque participa nas atividades da igreja, mas também 
porque a ornamenta e veicula o discurso das autoridades eclesiásticas. 
Alguns crentes residentes privilegiam a palavra, outros a ação. Os 
primeiros podem ser ilustrados privilegiadamente pelos catequistas 
e pelos ministros extraordinários da comunhão1. Algumas vezes estas 
duas funções convergem para o mesmo crente, geralmente com alguma 
formação académica e profissões de relevância social, sugerindo a 
importância do capital cultural para veicular o discurso da instituição 
eclesiástica2. Maria Pinheiro3 e Maria Braga são professoras, catequistas 
e ajudam no ministério da comunhão. José Oliveira é enfermeiro, Maria 
Teixeira é médica e ambos foram catequistas e ministros extraordinários 
da comunhão. Maria Pinho foi só catequista. Fez o Curso Geral do 
Conservatório, que pôs em prática em atividades litúrgicas, o que lhe 
permitiu amealhar algum capital cultural. 

José Gomes é ministro da comunhão e não tem formação 
universitária. Estudou até ao 9º ano e tem um capital económico elevado. 
Há ainda aqueles, como a enfermeira Maria Santos, que trabalham com 
jovens, neste caso como “monitora de jovens e adolescentes”. 

1 Um ministro extraordinário da comunhão é um leigo a quem é conferida a permissão para 
distribuir a comunhão aos crentes, na igreja, durante a missa, ou em outros lugares.
2 Esta proximidade é notada noutros lugares, como salienta J. Sobral, reportando-se a uma freguesia 
da Beira: “quanto mais elevada é a posição social devido ao poder económico ou à conjugação 
deste com o capital cultural, tanto mais o comportamento e a opinião dos indivíduos se aproximam 
da norma religiosa definida pela instituição eclesiástica” (SOBRAL, 1990, p. 366).
3 Com o objetivo de preservar o anonimato da identidade dos entrevistados, todos os nomes 
referidos neste texto são fictícios.
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A ação dos crentes residentes assume, recorrentemente 
contornos estéticos que se traduzem no exercício da função de zeladora 
de altares. Importa começar por ressalvar que algumas crentes residentes 
acumulam a palavra e a ação, como são os casos de Maria Pinheiro e 
Maria Pinho, contudo, o mais comum é que as zeladoras de altares 
sejam pessoas com pouco capital cultural, bem expresso na sua reduzida 
formação académica. Maria Borges, Maria Cabral, Maria Lopes e Maria 
Carvalho são todas zeladoras e todas elas apenas estudaram até ao fim 
do primeiro ciclo. Por outro lado, como a própria designação indicia, 
zeladora, este é um campo absolutamente dominado pelo feminino. 
Pude sentir isto mesmo, essencialmente numa capela da Senhora da 
Saúde quando, durante algumas tardes de sexta-feira, conversava com 
várias zeladoras que se reuniam para cada uma arranjar o seu altar. 
Este universo feminino apenas era quebrado quando Maria Carvalho se 
fazia acompanhar pelo filho, com mais de vinte anos. Maria Carvalho 
dizia aquilo que eu podia observar: “o meu filho acompanha-me”, “o 
meu filho ajuda-me”. A subalternidade de ação dos verbos utilizados é 
elucidativa quanto ao papel secundário desempenhado pelo filho, tão-
só coadjuvante da mãe que representa o papel principal neste delicado 
enredo de ornamentação do altar da Senhora da Saúde.

 Em alguns casos, esta função de ornamentação de um altar 
prolonga-se ao longo da vida da zeladora, por vezes, excedendo-a, 
desenvolvendo-se uma herança matrilinear que faz com que o cuidar 
de um altar passe de mãe para filha, como acontece com Maria Vieira. 
Esta continua a ser zeladora do altar da Senhora da Saúde, como a mãe 
tinha sido, enquanto foi viva. Maria Vieira não tem filhas, apenas filhos, 
portanto é provável que esta função termine em si, mas Maria Pinho, 
que tem uma filha, espera que esta continue a ornamentar o altar do São 
Faustino, tal como ela o faz e como a sua mãe o fazia, até ficar acamada. 

 Os papéis desempenhados pelos crentes residentes parecem 
reproduzir os seus papéis fora dele. Por um lado, a posição de zeladora 
de altares surge correlacionada com o exercício do trabalho manual 
feminino, que habitualmente é o pior remunerado noutros contextos. 
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Por outro lado, as zeladoras de altares encontram-se numa posição 
subalterna face aos ministros extraordinários da comunhão, o que 
nos poderá levar a pensar que os papéis do culto tendem a refletir as 
hierarquias fora dele. 

 Como foi salientado no início, os crentes situam-se ao longo do 
continuum que une as duas figuras, designadas como crente residente e 
crente visitante. Aliás, alguns crentes em diferentes momentos da sua 
vida podem estar mais próximos de uma e noutros mais próximo da 
outra, dependendo das circunstâncias da vida individual. José Oliveira 
foi catequista, ministro da comunhão, “coordenador de jovens”, membro 
do Conselho Pastoral e responsável pela formação de leitores; teve, no 
entanto, de abandonar estes papéis para tratar da mulher, atingida por 
doença grave. Quando era solteira, Maria Ribeiro esteve ligada à igreja, 
cantando e fazendo leituras, mas, quando começou a namorar, afastou-
se um pouco, reduzindo as suas práticas na igreja à missa dominical. No 
entanto, depois de casada convidaram-na para voltar para o coro e para 
voltar a fazer leituras e Maria Ribeiro aceitou. 

Como foi referido, os crentes da Senhora da Saúde participam 
num ritual central para a instituição eclesiástica, a missa, particularmente 
a dominical, com bastante frequência. Contudo, a relativa 
homogeneidade da prática não corresponde a uma homogeneidade do 
sentido que os crentes atribuem à sua participação nesta cerimónia. Os 
crentes frequentam a Igreja aos domingos desde muito novos. Como 
afirma Maria Borges: “eu era pequenina e a minha mãe levava-me 
à missa, com um ano, um ano e meio”. Com este tipo de processo de 
socialização primária, o ritual social da missa torna-se natural e é com 
a mesma naturalidade que os crentes procuram participar na missa 
que, recuperando a sua dimensão social, para alguns faz do domingo 
um domingo. Maria Nogueira diz não gostar de “passar sem missa ao 
domingo”, mas para Maria Monteiro se não fosse à missa ao domingo 
“nem era domingo”. Por motivos diversos, não é abusivo afirmar que, de 
forma geral, os crentes da Senhora da Saúde frequentam menos a missa 
dominical do que aquilo que o faziam antes, como confessa Maria Brito: 
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“antes ia mais à missa ao domingo, agora vou menos”. Saliente-se que 
a diminuição da participação na missa dominical está em consonância 
com aquilo que são as práticas gerais dos católicos, como o comprovam 
estudos recentes (Teixeira, 2012). Todavia, a menor participação no 
ritual da missa não implica uma diminuição da crença. Aliás, para alguns 
crentes o ir menos à missa significa o abandono de uma presença 
rotinizada e, por vezes, socialmente imposta, e o privilégio por dimensões 
mais volitivas, em que a participação numa eucaristia corresponde à 
vontade e necessidade pessoal. Como se pode notar nas palavras de 
Maria Oliveira: “agora vou mais [à igreja] quando sinto necessidade de 
ir, não faço aquilo por rotina (...) vou porque quero ir mesmo”.

Para alguns crentes, a participação na missa centra-se nos 
benefícios que sentem adquirir com a participação no culto. Maria 
Santos não teve uma socialização religiosa que a tivesse levado desde 
jovem a participar na missa, pois os pais, mais próximos da figura do 
crente visitante, apenas frequentavam a igreja na trilogia religiosa social: 
batizados, casamentos e funerais. Apenas, nos últimos tempos, Maria 
Santos começou a ir com mais regularidade à missa, procurando de uma 
forma muito específica sentar-se próximo do altar para “levar a energia 
para casa”, que se acomoda no coração, pois quando Maria Santos sai 
da “celebração”, nas suas próprias palavras, “parece que sinto o coração 
muito grande, muito dilatado”. Quando sai da missa Maria Amorim 
sente-se “cheia” porque, como ela diz, “trazemos Jesus dentro de nós”.

A devoção a Deus, aos Santos e a outras invocações da Virgem

3.1. Deus 

No cristianismo, “a crença fundamental cristã é que Deus é o 
Criador” (Davis, 1996, p. 61), a sua palavra criou o mundo e o Homem 
(Gn 1). Para além deste atributo de criador, Deus possui outros atributos 
como: único e verdadeiro, vivo, Senhor do céu e da terra, omnipotente, 
eterno, imenso, incompreensível, de inteligência e vontade infinitas 
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(Constituição Dogmática, 1870). Os crentes da Senhora da Saúde 
acreditam e reconhecem os poderes de Deus, expressando-o de diversas 
formas: “Deus é Deus”, “Deus está acima de tudo”, “Deus é o criador do 
mundo”, “Deus é o Pai do Céu”; Todavia, preferencialmente, recorrem a 
entidades mais próximas.

Para estes crentes, Deus é um ser distante, enquanto a Senhora 
da Saúde, como outras invocações da Virgem, de Cristo e dos santos, se 
apresentam como um ser próximo. Como refere José Cutileiro, “Deus é 
um ente distante e intimidador, pelo que as pessoas raramente se lhe 
dirigem directamente” (Cutileiro, 1977, p. 360) preferindo os santos e as 
advocações da Virgem Maria e de Cristo. De facto, como lembra Michel 
Meslin “nas religiões abraâmicas a mediação dos santos é um dos traços 
fundamentais da religiosidade popular” (Meslin, 1988, p. 187). Esta, 
continua M. Meslin, traduz o “desejo profundo de humanizar o divino 
com o objetivo de o tornar mais próximo e mais facilmente acessível 
a todos” (Meslin, 1988, p. 291). De facto, a função de mediadores, 
como lhes é atribuída pela instituição eclesiástica, é revelador de que 
para os crentes existe um distanciamento relativamente a Deus e uma 
proximidade no que diz respeito aos santos e invocações de Cristo e da 
Virgem.

O distanciamento relativamente a Deus pode ser notado também 
no que diz respeito ao tipo de pedidos que lhe são endereçados. Por 
exemplo, Maria Albuquerque agradece “a Deus que nos proteja a todos 
e principalmente na paz no mundo, dos países que estão em guerra”. O 
agradecimento desta crente ilustra bem, por um lado, que as solicitações 
que alguns crentes fazem a Deus estão, recorrentemente, mais próximas 
da humanidade do que da circunstância de vida concreta do crente; por 
outro, o poder abrangente reconhecido a Deus interfere na vida das 
crentes. 

Deus é responsável pela vida4. A filha de Maria Marques não 
consegue ter filhos, mas “se Deus quiser que eles tenham esse filho, eles 

4 Note-se as palavras atribuídas a Deus no Antigo Testamento: “Eu dou vida” (Dt 32, 39).
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hão de ter”. Entretanto Maria Marques continua a pedir à Senhora da 
Saúde para que a filha também possa ser mãe.

 Deus é responsável pela morte5. A decisão sobre o fim da vida 
é sempre de Deus, pelo que Maria Saraiva, resignada, diz que “se Deus 
quer que a minha mãe vá...”. Mas Maria Saraiva também diz é que “ao 
menos Nossa Senhora da Saúde podia menorizar aquele sofrimento”, 
o que veio a acontecer, pelo que esta crente conclui: “até na hora da 
minha mãe morrer, Nossa Senhora da Saúde me ajudou”. E voltará a 
ajudá-la, de forma semelhante, na morte do pai.

 Deus é responsável pelo sofrimento6. No ano passado, Maria 
Nogueira foi operada à bexiga e há alguns anos teve um gravíssimo 
acidente de viação, do qual resultaram sequelas severas que lhe 
dificultam acentuadamente a mobilidade. Enquanto aguardava os 
resultados de alguns exames, para saber se teria que passar por mais 
uma cirurgia, neste caso uma mastectomia, e enfeitava o andor da 
Senhora da Saúde, Maria Nogueira perguntava a Deus: “Ó meu Deus, 
ainda me vai aparecer outra?”. Apareceu, Maria Nogueira foi operada 
com urgência para remover um tumor e dirigiu-se, de novo, a Deus: “Ó 
meu Deus, a ver se a Nossa Senhora me dá força para eu fazer isto”.

Deus castiga7. José Lopes não dúvida do castigo divino, tal como 
Maria Amorim que sabe que pode haver represálias de Deus. Aliás, tem 
medo que Deus se revolte contra ela. No entanto, considera que “uma 
mãe de verdade, como a Senhora da Saúde, não se revolta contra os 
seus filhos”.

Todavia não é apenas Deus que se revolta contra os humanos, 
os crentes também se revoltam contra ele. Maria Nogueira tem 
“dias de desespero”, quando as crises de coluna a impedem de fazer 
movimentos simples, como lavar os dentes ou tomar um comprimido, 
ou como quando partiu o ferro que tem na perna; aí surgem momentos 
de “horrível revolta”, enunciados numa pergunta: “Ó meu Deus, que 

5 Note-se as palavras atribuídas a Deus no Antigo Testamento: “Eu mato” (Dt 32, 39).
6 Note-se as palavras atribuídas a Deus no Antigo Testamento: “Eu firo” (Dt 32, 39).
7 Veja-se a expressão dos castigos de Deus: “Os que estão longe morrerão com a peste: os que estão 
perto, perecerão à espada” (Ez 6: 12).
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mal fiz eu para ter assim uma cruz tão grande?”. Porém, esta revolta 
de Maria Nogueira face a Deus, não se estende à Senhora da Saúde. 
O filho de Maria Carvalho teve paralisia temporária e também ela se 
revoltou contra Deus, mas, de igual modo, não prolongou a sua revolta 
para a Senhora da Saúde, pelo contrário, nas suas palavras: “revoltei-me 
com o Filho e fui pedir à Mãe”. Quando o marido de Maria Monteiro 
ficou imobilizado, esta também duvidou de Deus, dizendo ao marido: 
“olha, se tu continuares assim eu vou deixar de ir à missa”. Logo que o 
marido “ficou bom”, Maria Monteiro foi agradecer à Senhora da Saúde, 
de quem nunca duvidou.

Portanto, nenhum crente da Senhora da Saúde duvida que Deus 
é o responsável pelo início e fim da vida, pelo início e fim do sofrimento. 
A generalidade dos crentes da Senhora da Saúde está em consonância 
com Maria Saraiva, quando esta reproduz aquilo que lhe foi ensinado 
na infância: “acima de qualquer santo, acima de qualquer coisa está um 
Deus”, daí que seja fundamental rezar a Deus. Alguns crentes, como 
Maria Nunes, dedicam-lhe a primeira graça do dia: “todos os dias nós 
devemos uma graça e a primeira graça que Deus nos dá é levantarmos e 
dizer estou bem e pôr-se de pé”. Outros, como Maria Cabral, dirigem-se 
todos os dias à Igreja para, como ela diz, “cumprimentar o meu patrão, 
que é o Jesus escondido [no Santíssimo]”, portanto, como todos, Maria 
Cabral não se “esquece de Deus (...) Ele é muito importante também”.

 Todavia, a recorrência a Deus não implica uma menorização da 
figura de Maria, na sua invocação de Senhora da Saúde. Embora não se 
esqueça de Deus, Maria Cabral confessa: “eu adoro a Nossa Senhora da 
Saúde” e quando precisa agarra-se aquela a esta, a quem chama “minha 
mãe”. Apesar de cumprimentar o “Patrão”, quando Maria Nunes sente 
“as dores da idade” vai à Senhora da Saúde “buscar [alívio] para o dia 
inteiro”; porque, apesar de considerar “Deus Todo- Poderoso”, Maria 
Saraiva, como os outros crentes, precisa do “mais essencial”, com o qual 
faz tudo o resto, “que é a saúde” e Senhora da Saúde que dá a Maria 
Saraiva, e aos outros crentes, “o mais importante da vida”, ilustrada 



274

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

numa imagem corpórea por Maria Saraiva: “o braço dela [Senhora da 
Saúde] é o que mais me apoia”.

3.2. Os santos
 
Seguindo, de uma forma simples, a teologia católica, os santos 

reúnem condições privilegiadas para mediar relações entre seres 
humanos e Deus, pois tiveram uma vida terrena e a exemplaridade dessa 
mesma vida fez com que depois da morte pudessem estar próximo de 
Deus. Os santos são seres sobrenaturais corporizados em estátuas 
habitualmente reconhecidas pelos crentes e invocados de acordo com 
as especialidades: a Santa Luzia para as doenças dos olhos, Santo Ovídio 
para as doenças dos ouvidos, S. Brás para as doenças da garganta. De 
acordo com Moisés Espírito Santo, “na maior parte dos casos, a origem 
da especialização reside no próprio nome do santo. Por onomatopeia, 
a pronúncia do nome evoca a coisa que ele cura: Gregório (o vómito) 
«contra as intoxicações», Tude (a tosse) «contra a tosse», Bárbara (o 
ribombar do trovão) «contra a tempestade», Abraão (os soluços) «em 
favor das crianças choronas»” (Santo, 1990, pp. 134-135). Note-se, 
contudo, que a proposta de M. Espírito Santo não contempla santos 
como: São Pedro, São Paulo, Santo António, São João, São Bento, entre 
diversos outros.

 Os crentes da Senhora da Saúde recorrem a diversos santos 
atendendo às valências de cada santo, mas não só. Poder-se-ia fazer 
um inventário biográfico dos santos aos quais estes crentes recorrem, 
fazendo corresponder as necessidades de cada crente às especialidades 
de cada santo, contudo seria fastidioso, e não seria mais do que isso, um 
inventário. Mais do que relacionar a biografia com a pronúncia do nome 
ou com a especialidade; mais do que enumerar todos os santos aos quais 
estes crentes recorrem, será importante descrever algumas formas de 
construção de vínculos, entre crentes e santos, que encerram em si uma 
memória de afetividade construída no seio social, familiar e individual, 
pois contribui fortemente para continua devoção a determinados 
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santos. Falaremos de dois dos santos mais invocados por estes crentes: 
Santa Rita e Santo António. 

Os pais de Maria Oliveira já eram devotos da Santa Rita. Talvez 
esta proximidade em relação à Santa Rita, a par da relativa proximidade 
de sua casa ao santuário (cerca de doze quilómetros), tenha levado 
Maria Oliveira a ter prometido ir a pé a este santuário aquando do 
segundo parto da sua filha, e mais tarde para fazer face a uma depressão 
de uma colega. Neste caso, sentiu que era importante o sacrifício físico 
do andar. Não prometeu ir a pé à Senhora da Saúde, porque mora lá 
à beira, “senão provavelmente também ia a pé”. Santa Rita acolhe o 
culto de diversas crentes da Senhora da Saúde, particularmente aquelas 
que vivem relativamente próximo do seu santuário, em Ermesinde 
(Valongo). O drama familiar de Santa Rita8 conduz à construção da 
sua valência, santa das causas impossíveis, problemas familiares e de 
infertilidade, e conduz até ela as crentes que não encontram a resolução 
dos seus problemas. Maria Pinho tem muita fé na Santa Rita, porque 
“há coisas que parecem impossíveis e ela... “. E ela atende as mães que 
têm preocupações com os filhos. Maria Marques também recorreu à 
Santa Rita por causa de a filha não poder ter filhos, ainda que, como me 
confidenciou, baixando o tom de voz: “o problema é do marido”. Mas, 
ao mesmo tempo, também recorreu à Senhora da Saúde. 

Esta agregação destas duas entidades é feita por muitas crentes 
que vivem relativamente próximo dos dois santuários, como é o caso 
de Maria Nogueira que, perante a incerteza dos resultados de exames 
médicos, recorreu às duas entidades. Quando o problema “é saúde”, 
Maria Nogueira tem uma “grande tendência” como diz, para a Senhora 
da Saúde, mas como neste caso havia a incerteza dos exames, que Maria 
Nogueira suspeitava que indicariam algo grave, recorreu também à 
Santa Rita, como o faz sempre “naqueles casos impossíveis”.

 Outras vezes a Senhora da Saúde fica reservada apenas para os 
casos de saúde e a Santa Rita serve para a resolução de problemas mais 
rotineiros, no trabalho, por exemplo. Perante as “guerrilhas” dos colegas 
8 O marido de Santa Rita era rude, infiel e tinha acessos de cólera.
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do “serviço”, Maria Nunes pedia à Santa Rita: “Ó Santa Rita, ajuda os 
meus colegas para eles não guerrilharem tanto. Eles até brincavam: D. 
Maria Nunes já pediu à Santa Rita? E eu não era brincar, para mim eram 
coisas sérias”.

 Santo António é outro dos santos que acolhe a devoção dos 
crentes da Senhora da Saúde. Por tradição, Maria Carvalho tem uma 
imagem do Santo António no seu local de trabalho. Quando tem algum 
problema no atelier de costura, Maria Carvalho pede ao Santo António, 
mas se ele não corresponde ao pedido, ela reage, “Ó Santo António, 
estás aí a fazer o quê?”, e então pede à Senhora da Saúde, “Ó minha 
Nossa Senhora da Saúde, manda-me os clientes para aqui”. Também por 
tradição comunitária e familiar, Maria Antunes tem muita devoção pelo 
Santo António, porque era o santo padroeiro da igreja da freguesia onde 
vivia e onde ia à missa e à novena.

Outras vezes, há contextos de afetividade que se cruzam com a 
beleza e levam a uma inusitada relação: “uma vez apaixonei-me pelo 
Santo António”. Foi assim que Maria Branco começou a falar-me da sua 
devoção pelo Santo António e continuou, “ele tem uma cara tão bonita”, 
denunciando tonalidades de riso na voz e na expressão, mas talvez por 
adivinhar que a sua confissão me iria causar algum espanto. Enquanto 
passeava com a filha em Lisboa, Maria Branco comprou uma imagem do 
Santo António. Quando estava no seu trabalho, pedia ao Santo António 
e era sempre atendida: “tudo que lhe pedia ele oferecia-me”.

3.3. Maria

“A Senhora da Saúde é uma mãe na vertente da saúde. Assim 
como uma mulher tem muitas fotografias, Maria tem muitas invocações, 
mas é sempre a mesma. Há muita confusão, muita gente pensa que são 
Marias diferentes”. Tal como tinham feito outros catequistas e ministros 
extraordinários da comunhão, ainda que de uma forma mais breve, foi 
desta forma que a professora Maria Braga me explicou a confusão que 
muitos crentes fazem com as inúmeras invocações à Virgem. Porém, 
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nenhum dos crentes da Senhora da Saúde com quem falei duvidou da 
unicidade de Maria, pelo que não será por ignorância ou confusão que os 
crentes prestam um culto individualizado a invocações de Maria9. Aliás, 
para a generalidade dos crentes há uma absoluta compatibilidade entre 
a unicidade de Maria e suas invocações particulares, recorrentemente 
traduzida, com ligeiros cambiantes linguísticos, na cumplicidade de duas 
orações ligada por uma conjunção adversativa: Nossa Senhora é uma 
só, mas eu tenho devoção particular pela Senhora da Saúde. Mesmo 
aqueles que estão mais próximos da instituição eclesiástica, como o 
catequista e ministro da comunhão José Oliveira, apesar de me lembrar 
que “todas as Senhoras são uma só”, não deixou de se lembrar da 
Senhora da Saúde quando a sua mulher foi operada ao coração, pedem-
lhe e são atendidos.

Para os crentes da Senhora da Saúde, não há qualquer 
incompatibilidade em pedir a mais do que uma invocação da Virgem, 
pois como me confessou Maria Amorim: “Eu acho que elas dão as 
mãos”. De igual modo, os crentes recorrem simultaneamente aos santos 
e a invocações da Virgem. Como já foi referido, para ter clientes no seu 
atelier de costura, Maria Carvalho não sentiu qualquer constrangimento 
em recorrer ao Santo António e à Senhora da Saúde pois, como diz: “eles 
entendem-se”.  

 Uma das invocações da Virgem mais acarinhada pelos crentes 
da Senhora da Saúde é a Senhora de Fátima10. Diversos crentes fizeram 
orações, promessas e peregrinações à Senhora de Fátima, pois têm uma 
grande fé nessa santinha, como lhe chamam muitos.

Tal como acontece com os santos e com outras manifestações 
da Virgem a relação dos crentes da Senhora da Saúde com a Senhora de 
Fátima também é construída através de uma teia de ligações afetivas. A 
relação de Maria Borges com a Senhora de Fátima é grande. Foi casar a 

9 Apenas duas crentes, uma delas catequista, manifestaram confusão a este respeito, mas por 
excesso, ao considerarem Santa Rita como mais uma invocação da Virgem. Provavelmente, este 
lapso deveu-se ao facto de ter feito uma enumeração das invocações da Virgem.
10 O acentuado investimento da Igreja nesta invocação certamente contribuiu para a difusão do 
culto à Senhora de Fátima.
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Fátima, prometeu que se a Senhora de Fátima lhe desse um filho vivo (o 
primeiro nasceu morto) que Ela seria madrinha, o que aconteceu, pelo 
que Maria Borges conclui, “a Senhora de Fátima é minha comadre”. A 
esta ligação é preciso acrescentar que a primeira prenda que o marido 
lhe deu foi uma imagem de Senhora de Fátima, o filho já foi duas vezes 
a pé a Fátima, onde fez os primeiros retiros e cursos de voluntariado.

Por outro lado, apesar da diversidade de imagens e lugares 
sagrados invocando a Senhora de Fátima, a sua casa é a Capelinha das 
Aparições em Fátima, que situando-se recorrentemente distante dos 
crentes favorece o uso do sofrimento através da peregrinação a pé como 
contra-dádiva (Pereira, 2003, 2017). Tal como outros crentes, os crentes 
da Senhora da Saúde prometem ir a pé a Fátima quando sentem que algo 
que consideram muito grave se instala na sua vida, por exemplo a ida de 
um familiar para uma situação de guerra. Desde pequena que Maria 
Oliveira ouvia falar muito de Fátima e, depois, via na televisão também 
muita gente no santuário. Tudo isto levou-a a prometer ir a pé a Fátima 
se o irmão não fosse mobilizado para as guerras coloniais, o que veio a 
acontecer. Não pediu à Senhora da Saúde, pois na altura ainda não tinha 
contacto com Ela e porque também considerou que era importante o 
sofrimento, decorrente da peregrinação a pé, como se pode notar nas 
suas palavras: “aleijei-me, magoei-me, já sabia que ia ser difícil, mas por 
isso é que tinha valor. É mais fácil dar dinheiro ao padre, mas, para mim, 
é importante fazer sacrificar o corpo. Fiquei feliz por ter conseguido”.

Ora, para os crentes da Senhora da Saúde se, por um lado, a 
Senhora de Fátima é uma entidade próxima, pois é mais uma invocação 
de Maria; por outro, é uma entidade distante, comparativamente à 
proximidade da Senhora da Saúde. Esta distância que é exacerbada nas 
peregrinações a pé faz com que este tipo de ação seja reservado para 
situações agudas, e sempre no âmbito de uma promessa. Todavia esta 
distância não é apenas geográfica, é também uma distância temporal. 
Frequentemente, a Senhora de Fátima está à distância de um ano, a 
Senhora da Saúde está à distância de uma semana. Maria Nogueira 
vai todos os anos a Fátima e todos os domingos à missa na Igreja da 
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Senhora da Saúde. Habitualmente, a viagem a Fátima é familiar e 
anual, enquanto a viagem até à Senhora da Saúde é familiar, por vezes 
individual, é semanal, por vezes diária. Maria Nunes vai todos os anos 
a Fátima com todos os membros da sua família, marido, filha, genro e 
neto, e todos choram à chegada. Lá (Santuário da Senhora de Fátima), 
uma vez por ano, com a família, Maria Nunes pede mais um ano de vida; 
aqui (Capela da Senhora da Saúde), todos os dias, sozinha, Maria Nunes 
pede mais um dia de vida, para si e para a sua família.

 
Nota final

Como podemos notar, o universo religioso dos devotos da Senhora 
da Saúde é abrangente, desde logo evidente nas atividades associadas 
a dinâmicas da igreja como o ensino da catequese, a participação no 
ministério da comunhão e ornamentação dos altares; mas também na 
participação em cerimónias centrais do catolicismo, concretamente, 
na missa. Este universo religioso dos crentes da Senhora da Saúde é 
também composto por outras entidades religiosas, particularmente, 
Deus, Santos e outras invocações da Virgem.

Um traço dominante nos crentes da Senhora da Saúde é a sua 
devoção não exclusiva. Estes crentes não excluem do seu universo de 
crença outros seres sobrenaturais como diversas invocações à Virgem, 
santos e Deus. 

 A arquitetura das relações hierárquicas e de poder entre 
entidades é facilmente reproduzida pela generalidade dos crentes da 
Senhora da Saúde e está perfeitamente sintonizada com a doutrina 
católica: Deus está acima de tudo, Maria acima dos santos e todas as 
Senhoras são uma só. Esta trilogia de pressupostos, com formulações 
muito pouco matizadas, foi-me lembrada por boa parte dos crentes, 
com maior ênfase nos crentes residentes que dominam a doutrina oficial 
(catequistas e ministros extraordinários da comunhão). Estes crentes 
explicaram-me com mais detalhe e fundamentação esta organização 
das entidades referidas, não deixando de, criticamente, fazer referência 
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a alguns desvios por parte de alguns crentes, essencialmente por 
desconhecimento, sugerindo a importância de fazer uma efetiva 
catequese para os sanar.

No entanto, o conhecimento, o respeito e a crença na racionalidade 
organizativa das entidades referidas, não exclui outras crenças com 
racionalidades diferentes da anterior que convivem pacificamente 
no imaginário dos crentes da Senhora da Saúde. Em suma, como foi 
evidente ao longo do texto, os crentes da Senhora da Saúde apresentam 
um claro reconhecimento do poder de Deus, devoção pelos santos e 
uma acentuada devoção pelas imensas manifestações da Virgem, mas 
privilegiam o recurso à Senhora da Saúde quando a sua preocupação 
se centra na saúde, sendo que para eles a saúde é o essencial. Maria 
Marques sintetiza bem a particular devoção que estes crentes nutrem 
pelas diversas invocações da Virgem, particularmente pela Senhora da 
Saúde: “todas as Nossas Senhoras são boas, mas a Nossa Senhora da 
Saúde...é o bem mais precioso que nós temos, que é a saúde. A Senhora 
da Saúde é a mais preciosa”.
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Résumé

Ce texte se propose d’explorer comment l’institution vaticane 
utilise ses médias au fil de l’histoire et après l’institutionnalisation 
du Secrétariat pour la communication (juin 2015). En effet, le Siège 
apostolique s’approprie la communication numérique (sites Web, 
réseaux sociaux, etc.) depuis 2012. En étudiant d’une part le site Web 
de l’Osservatore romano (presse écrite du Vatican) (http://www.
osservatoreromano.va/fr), de Radio Vatican (http://fr.radiovaticana.
va/), du Centre de télévision du Vatican – CTV, et d’autre part, le 
nouveau portail de Vatican news (http://www.vaticannews.va/), nous 
entendons défendre l’hypothèse selon laquelle la communication 
institutionnelle du Vatican s’insère dans un journalisme d’influence ou 
média de sources au sens de Sant’Anna (2006 ; 2007). Or, comment 
cette communication institutionnelle et corporative évolue-t-elle au fil 
du temps et jusqu’à très récemment avec l’ouverture du nouveau portail 
Web Vatican news en janvier 2018 ? Nous proposerons au préalable 
un examen historique des médias du Vatican et de leur utilisation pour 
tenter de voir en quoi la théologie chrétienne change-t-elle au moyen 
de cet outil d’« évangélisation numérique » qu’est Internet. En effet, 
cette question nous paraît d’autant plus intéressante que l’attention 
est désormais davantage portée sur une logique marketing où le défi 
posé par les technologies informatisées permet à l’institution vaticne 
d’entrer dans le débat public plutôt que de demeurer isolée en termes 
de communication. Afin de répondre à une telle problématique info-
communicationnelle pour l’examen des pratiques médiatiques au sens 
de Jeanneret, Souchier et Le Marce (JEANNERET et AL., 2003), il s’agit 
pour nous de réaliser une étude sémio-communicationnelle des médias 
(PEVERINI, 2014).

Mots-clés: sciences de l’information-communication; Vatican; 
mass media; numérique.
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Abstract

Our contribution proposes to explore how the Catholic Church 
uses its media throughout history and after the institutionalization of 
the Secretariat for Communication (June 2015). Indeed, the Vatican 
institution appropriates digital communication (websites, social 
networks, etc.) since 2012. By studying the websites of the Osservatore 
Romano (Vatican press) (http://www.osservatoreromano.va/fr), from 
Vatican Radio (http://fr.radiovaticana.va/), from the Vatican Television 
Center, and comparing them to the new portal of Vatican news (http://
www.vaticannews.va/), we intend to defend the hypothesis that the 
institutional communication of the Apostolic See is part of an influential 
journalism or source media in the sense of Sant’Anna (SANT’ANNA, 
2006, 2007). However, how does this institutional and corporate 
communication evolve over time and until very recently with the opening 
of the new web portal in January 2018? We will first provide a historical 
review of the Vatican media and their use to try to see how Christian 
theology is changing through this new tool of “digital evangelism” that 
is the Internet. Indeed, this question seems all the more interesting as 
the focus is now more on a marketing logic where the challenge posed 
by computerized technologies allows the Catholic Church to enter the 
public debate rather than remain isolated in terms of communication. 
In order to answer such an information-communication issue for the 
examination of media practices in the sense of Jeanneret, Souchier and 
Le Marce (JEANNERET et AL., 2003), it is for us to carry out a semio-
communicational study of the media (PEVERINI, 2014).

Keywords: information and communication sciences; Vatican; 
mass media; digital.
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Introduction

Cadre théorique et corpus 

Nous avons privilégié pour notre travail le point de vue de 
Serge Proulx selon lequel l’étude des usages humains des technologies 
d’information et de communication (TIC) constitue une entrée 
méthodologique privilégiée. Notre méthode a donc consisté à décrire 
les usages des technologies que font les acteurs du Vatican d’une part et 
leurs publics d’autre part. En examinant de manière globale trois médias 
de communication institutionnels (presse écrite, télévision et internet), 
c’est-à-dire les discours italiens et français diffusés par le supplément 
Donne, Chiesa, Mondo de l’Osservatore Romano (presse écrite), par 
le Centre de télévision du Vatican et par les sites Web Vatican News et 
Radio Vatican, nous privilégions un axe sémio-communicationnel dans 
la mesure où ces discours présentent une valeur à la fois sur le plan 
communicationnel et sur le plan manipulatoire visant alors une action, 
un faire du public, notamment sur les plateformes des réseaux sociaux. 
Notre étude porte sur le processus de médiatisation, il s’agit donc 
de focaliser notre attention sur «la circulation, la métamorphose, la 
transformation des textes et des savoirs», et tenter de cerner, d’analyser 
cette circulation, au moyen d’une démarche visant à saisir les pratiques 
en tant que phénomène de signification (JEANNERET, SOUCHIER ET 
LE MAREC, 2003). Il s’agit d’examiner comment le Vatican adapte 
ses discours théologiques à la doxa – opinions communes, préjugés 
et présuppositions – (ANZELMO, 2018a) pour entrer dans des débats 
médiatiques de grande ampleur et ainsi, toucher davantage un public 
diversifié fait de croyants catholiques, de non-croyants et de personnes 
qui seraient en quête de spiritualité (DUFOUR, 2016).  Nous introduirons 
enfin, dans son acception sémiotique, le terme de manipulation selon 
Joseph Courtès afin de permettre au lecteur de saisir l’enjeu de l’analyse 
que nous proposons.
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La communication médiatique du Vatican et le «journalisme 
d’influence»: quelles évolutions théologiques? 

Notre travail cherche à interroger les principales évolutions dans 
la communication médiatique du Vatican. Pour cela nous essayerons de 
comprendre comment l’institution vaticane s’est emparée des principaux 
médias modernes au fil du temps. Nous nous proposons aussi de réfléchir 
sur la façon dont la communication institutionnelle du Siège apostolique 
peut s’inscrire dans le «journalisme d’influence» au sens de Sant›Anna 
(2006 ; 2007). Il s’agit ensuite de nous interroger sur les principales 
évolutions théologiques de cette communication considérée comme 
une forme de « journalisme d’influence » dans le contexte numérique.

Dans cette perspective, nous posons les objectifs suivants pour 
ce travail: comprendre la relation entre l’institution vaticane et les 
médias, et voir comment elle se les est «appropriés» au fil du temps 
à travers quelques développements majeurs ; montrer comment la 
communication institutionnelle du Vatican peut être considérée en 
tant que «journalisme d’influence», et dans ce sens, souligner le rôle 
important que les médias du Vatican jouent en tant que «diffuseurs 
corporatifs» (SANT›ANNA, 2006) ; interroger la communication 
numérique vaticane en tant que défi théologique contemporain pour 
une telle institution.

1. Évolutions de la communication vaticane 

La notion de communication et de supports a traversé l’histoire 
religieuse chrétienne (DOUYÈRE, 2010a). Il est important de constater 
que le rapport à l’écrit et à l’Écriture, la liturgie comme production de 
signes « célébrant » Dieu, la formation à l’art de la parole (prédication), 
la notion même de « Propagande de la foi » (Grégoire XV, Inscrutabiliti 
divinae providentiae, 1622) et d’évangélisation, entre d’autres aspects, 
et bien évidemment l’utilisation des médias (de l’imprimerie aux 
réseaux sociaux, en passant par la radio et la télévision, et les groupes 
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de presse, dès le XIXe siècle…) présentent des lieux d’une réflexion 
chrétienne, et notamment catholique, sur la communication, au 
point que le catholicisme peut apparaître comme un système total de 
communication, et que la culture chrétienne a peut-être constitué, 
par ces éléments et ces pratiques, une matrice de la communication 
occidentale moderne, (DOUYÈRE, 2010a). 

Le christianisme est la religion de la relation par excellence, c’est 
pour cette raison que la communication tient une dimension centrale, 
l’aspect «relationnel» est au cœur de la communication chrétienne 
qui se doit d›être ouverte à l›échange et au dialogue. Cependant, 
la  communication d’Église» se distingue de la «communication du 
monde» (LEVALOIS, 2012). Il s’agit d’une communication fondée sur la 
communion ce qui tranche, de ce fait, avec la communication du monde 
moderne, cherchant à édifier des rapports de «force» et à installer 
des rapports de domination. Cela a conduit les Églises (notamment 
chrétiennes) à se passer d’un contrôle – non absolu – des différents 
vecteurs de communication où les médias leur échappent en grande 
partie diffusant fréquemment une pensée en contradiction avec 
l’enseignement chrétien (LEVALOIS, 2012 : 47). Malgré cela, remarquons 
que: 

«Un important effort en direction des médias est fait depuis plusieurs décennies. 

Non seulement pour mieux les comprendre, entretenir des relations courtoises, 

assurer une bonne transmission des informations, mais aussi en vue d’édifier 

des pôles médiatiques issus des Églises afin de faciliter la diffusion de leurs 

informations» (LEVALOIS, 2012 : 48).

En ce qui concerne la réflexion et les pratiques adoptées par 
rapport aux moyens de communication sociale, on peut constater dans 
le cas de l’Église catholique (désormais EC), une ancienne et grande 
attention portée à la question (LEVALOIS, 2012). En effet, le nombre, 
l’importance et le volume de textes/documents produits au sujet des 
médias sont assez considérables (surtout après le Concile Vatican 
II de 1963, auquel nous allons faire référence par la suite – ainsi que 
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l’organisation d’évènements emblématiques, notamment les journées 
mondiales des communications sociales, accomplies chaque année 
depuis 1967). Par ailleurs, un regard sur l’évolution récente de l’EC 
nous permet de comprendre l’élaboration d’une doctrine religieuse à 
propos des médias et l’invitation régulière à une pratique médiatique 
(DOUYÈRE, 2017). 

De propaganda fide

Entant que vérité reçue et communiquée, une religion invite 
souvent à la rejoindre, par la propagande (cet ancêtre moderne de la 
communication qui visait la « propagation » de la foi) et la communication 
prosélyte, incitative (DOUYÈRE, 2017). D’ailleurs, les origines du mot 
« Propagande », qui vient du mot latin « propagere » (propager) et 
qui indique un type de discours à visée persuasive, se trouvent liées à 
l’EC. Le pape Grégoire XV, reprenant un projet de Grégoire XIII conçu 
vers 1580, a institué, avec la bulle  Inscrutabili Divinae, la congrégation 
de la propagation de la foi – De propaganda fide – en 1622. Cette 
congrégation avait pour but hégémonique de diffuser la foi catholique 
par tous les moyens possibles et constituait un des piliers de la Contre-
Réforme. Dans la pratique, Propaganda Fide, référée officieusement 
comme Propaganda, était donc l’institution chargée d’organiser toute 
l’activité missionnaire de l’Église. Cette congrégation s’appelle, depuis 
1988, «Congrégation pour l’évangélisation des Peuples»1. 

L’Église confrontée aux médias modernes 

Dans son usage des médias, l’EC a affiché depuis des siècles une 
double attitude : tantôt elle les accepte et s’engage auprès des médias, 
tantôt elle se montre réticente à leur égard. À diverses reprises, des 

1 La Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples (Congregatio pro Gentium Evangelizatione) 
est un dicastère – nom pour les départements du gouvernement de l'Église catholique – de la Curie 
Romaine, elle traite les questions concernant la propagation de la foi catholique à travers le monde.
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raisons théologiques et/ou pastorales ont pu servir d’appui à ses points 
de vue. Ainsi, lorsque morale et doctrine semblaient être menacées par 
les médias, ceux-ci se voyaient alors relégués au rang d’outils dangereux 
pour la foi et donc, irrecevables. En revanche, lorsque ces derniers 
servaient d’instruments à la foi et, donc à l’évangélisation, grâce à 
des publications, ils étaient bien accueillis et leur pratique se voyait 
encouragée. En effet, l’institution catholique a toujours su s’emparer des 
dispositifs de production sémiotique les plus pertinents, oscillant entre 
réticente, résistance et appropriation (DOUYÈRE, 2015). 

La question de l’usage des médias par l’EC dans les temps 
modernes ne peut nullement être comprise en dehors du cadre 
du développement de l’imprimerie, de la Réforme et de la Contre-
Réforme, de la naissance et de l’évolution de la presse, de la naissance 
du cinéma, de la création de Radio Vatican, (et la mise en place des 
radios chrétiennes), de l’avènement de la télévision, jusqu’au moment 
du concile Vatican II. Pour aborder justement la question de l’usage des 
médias aujourd’hui, il serait indispensable de retracer le fil d’une longue 
histoire, celle de la rencontre d’un acteur historique collectif – l’Église 
catholique – avec tous les médias apparus à l’ère moderne. Cependant, 
notre réflexion se limite à considérer quelques «évènements-clés » 
apparus surtout depuis que la société moderne dispose de moyens de 
communication et de diffusion à large échelle : les mass medias. Dans le 
passé, l’EC a toujours adopté les innovations techniques pour les mettre 
au service de l’Évangile. D’ailleurs, Wolton (2000) souligne que «dans la 
longue histoire de la communication, l’Église a depuis un siècle toujours 
été présente que ce soit avec la radio, la télévision et le cinéma»2. 
Nous nous concentrons donc sur l’irruption de la communication 
médiatique, notamment après l’invention majeure de l’imprimerie et 
le développement des principaux moyens de communication de masse 

2 D. Wolton, L’Eglise face à la révolution de la communication et à la construction de l’Europe, dans 
Médias et religion en miroir (sous la dir. P. Bréchon et J-P. Willaime), (coll. Politique d’aujourd’hui), 
PUF, Paris, 2000, p. 281.
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pour le christianisme catholique. Il s’agit ici de ne relever que quelques 
aspects, tant ce champ d’étude est vaste et reste à construire. 

De l’imprimerie à la presse écrite

Au milieu du XVe siècle, la corporation cléricale s’était félicitée 
de l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, voyant en elle un simple 
support (technique) supplémentaire, sans réaliser qu’elle mettait en 
jeu un nouveau rapport social (DEBRAY, 2000: 47) ayant de profondes 
conséquences pour l’histoire de l’humanité en général et pour le 
christianisme en particulier. Or, cette invention fut l’un des facteurs ayant 
fortement contribué au développement de la réforme protestante – et 
brisé l’unité de la Chrétienté – elle fut également utilisée par l’Église 
catholique, notamment dans la lutte antiprotestante.

 L’usage important de l’imprimerie durant la période de la Contre-
réforme est salué par la proclamation de Saint François de Sales comme 
patron des journalistes33. Les feuilles et les placards qu’il répandait 
lorsqu’il prêchait, en 1594, auprès des protestants du Chablais, peuvent 
être vus comme une forme pionnière du «journalisme». Ces publications 
disons-le, bien qu’elles n’étaient pas soumises à une périodicité, 
donnaient des idées et des orientations qui suscitaient des discussions. 
De ce fait, elles véhiculaient de l’information faisant alors partie des tout 
premiers « journaux » catholiques au monde. 

Toutefois, l’EC a gardé pendant longtemps une certaine posture 
de « diabolisation» face à la presse écrite. Dans l’encyclique Mirari vos 
de 1832, Grégoire XVI écrivait que la liberté de la presse est «la plus 
funeste» des libertés, «une liberté exécrable», ajoutait-il, «pour laquelle 
on n’éprouvera jamais assez d’horreur». Plus symbolique encore, dans 
le fameux Syllabus écrit en 1864 par Pie IX, la liberté de la presse occupe 
encore une bonne place dans la liste des «grandes erreurs» du monde 

3 En 1923, Pie XI le proclama comme saint patron des écrivains et des journalistes, en raison de 
son recours à l'imprimerie, car François de Sales utilisait abondamment des brochures et des livres 
pour le soutenir dans la direction spirituelle et dans ses efforts pour convertir les calvinistes de son 
diocèse.
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moderne, à côté du socialisme, du rationalisme, du relativisme, etc. 
C’est la presse, dit ce pape, qui déprave les mœurs du bon peuple et 
l’égare dans ses valeurs et sa foi4. 

Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que l’Église 
investit vraiment dans la presse écrite. Durant un siècle jusqu’à 1950, 
concevoir des journaux revenait, pour les catholiques, à concevoir des 
journaux d’opinion. Il s’agissait de faire entendre la voix, ou les voix des 
catholiques sur le forum des idées et des idéologies qui se disputaient, 
ce que l’on appelle aujourd’hui les «choix de société».5 Dès le départ, 
le journaliste catholique est simplement un porte-voix, représentant 
d’une institution dont il doit défendre les principes et la morale. Deux 
raisons expliquent, d’après J. De Broucker, l’investissement de l’EC 
dans la presse. La première concerne les besoins d’informations et 
de communication propres à la «société» catholique et à ses diverses 
«tribus». La deuxième est celle d’exprimer et de faire entendre la 
voix des catholiques dans les débats d’actualité6. L’EC est appelée 
à communiquer avec le monde qui l’entoure, en même temps, elle a 
aussi besoin de faire circuler l’information en son sein. Progressivement, 
à partir du milieu du XIXe siècle à nos jours, l’Église fait preuve d’une 
nouvelle vision de la presse, d’une doctrine catholique du journalisme 
et de ses missions, que résume bien l’expression d’«apostolat de la 
presse» – entendons sous cette expression la mission que l’Église assigne 
à ses propres publications et à leurs acteurs: journalistes et éditeurs. 

L’Osservatore Romano et Radio Vatican 

Fondé en 1861, L’Osservatore Romano est le périodique publié 
dans la Cité du Vatican. Il couvre toutes les activités publiques du 
Pape et publie des éditoriaux écrits par des membres importants du 

4 H. Tincq et G. Defois, Les médias et l’Eglise. Evangélisation et information: le conflit de deux 
paroles, (coll. Les médias et l’histoire), édit., CFPJ, Paris, 1997, p. 108.
5 J. De Broucker, La presse catholique en France : état des lieux et des questions, édit., du Centurion, 
Paris, 1992, p. 31.
6 J. De Broucker, Op. Cit., p. 33.
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clergé de l’Église catholique. Il paraît chaque jour, sauf dimanche, en 
début d’après-midi et est daté du lendemain. Il diffuse, entre autres, le 
supplément mensuel Donna, Chiesa, Mondo. Ce journal est l’une des 
trois sources officielles pour la diffusion de l’actualité du Vatican, avec 
Radio Vatican et Vatican Media et le Centre de Télévision du Vatican. 

Malgré une prise de conscience quelque peu tardive des 
avantages et possibilités offertes par les médias, Pie XI inaugure Radio 
Vatican avec le premier message radiophonique, qui exalte l’«œuvre 
admirable de Marconi»7, le 12 février 19318. Les émissions se réalisent 
rapidement en neuf langues différentes: la radio étant dès sa naissance, 
polyglotte. Pendant la deuxième guerre mondiale puis la guerre 
froide, elle devient un précieux vecteur de la liberté d’expression et 
de la liberté religieuse face au nazisme et au communisme. La guerre 
accélère son développement qui  diffuse en 1948 des émissions en 
19 langues9. Pendant les années d’après-guerre Radio Vatican se 
développe considérablement: d’autres langues viennent enrichir les 
émissions et la nécessité apparaît d’avoir des émetteurs plus puissants10. 
Grâce à son multilinguisme et la possibilité d’être relayée à travers le 
monde, Radio Vatican a largement contribué à faire valoir les positions 
du Vatican depuis sa création. Actuellement, elle est diffusée sur 5 
chaînes en 40 langues. La chaîne I propose ses émissions régulières en 
italien, en anglais et en français; la chaîne II diffuse ses programmes en 
portugais, en espagnol et allemand11. Grâce à ses contacts ecclésiaux et 
journalistiques dans de nombreux pays, Radio Vatican demeure au cœur 

7 Au lendemain de la création de l'Etat du Vatican (1929), Pie XI confie à l'ingénieur Marconi et aux 
jésuites la création d'une station de radio à l’intérieur du nouvel Etat.
8 «The Founding of Vatican Radio», disponible à http://www.vatican.va/news_services/radio/
multimedia/storia_ing.html, consulté le 15 avril 2018.
9 Elle lance des appels pour la recherche de civils et de soldats disparus ou diffuse des messages de 
leurs familles aux prisonniers.
10 En 1954 commencent les travaux de construction du centre émetteur de Santa Maria di Galeria 
que Pie XII l'inaugure le 27 octobre 1957. En 1958, année de l'élection de Jean XXIII au pontificat, 
de nouveaux studios et bureaux sont aménagés.
11 Pour le reste de l’Europe et en Amérique, radio Vatican offre des émissions dans les langues 
suivantes: croate, tchèque, slovaque, polonais, hongrois, slovène, arabe, espéranto, arménien, 
russe, ukrainien, biélorusse, lituanien, letton, albanais, bulgare et roumain. Les programmes pour 
l’Asie et l'Afrique sont offerts en arabe, hindi, tamoul, malayalam, swahili, amharique, français, 
anglais, portugais, espagnol, chinois, japonais, vietnamien et somali.
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d’un réseau d’informations très riche au service du Pape et de l’Église 
universelle. 

Concile Vatican II et la notion de «Communication sociale»

Vatican II (1962-1965) a été le premier concile «médiatisé» de 
l’histoire du catholicisme. Son déroulement a coïncidé avec la période 
de croissance euphorique des médias audiovisuels qui contribuèrent 
à populariser de grandes figures de l’époque, y compris Jean XXIII et 
Paul VI. La presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma, le livre ont 
été mobilisés pour faire connaître au monde entier les travaux de ce 
XXIe concile catholique. L’événement a été suivi par des centaines de 
journalistes du monde entier. Pour la première fois, des hommes de 
l’Église se préoccupent d’information et, comme jamais auparavant, 
l’information s’intéresse à des hommes d’Église (TINCQ et DEFOIS, 
1997 : 110). Les médias ont donné une dimension catholique, c’est-à-
dire universelle au concile en faisant participer l’ensemble du monde 
à son déroulement. Ce concile a été une étape décisive dans l’histoire 
de la rencontre de l’Église et des médias. Celle-ci s’exprime à travers 
le document Inter mirifica de 1963, mais surtout par un document 
subséquent: Communion et Progrès de 1971.

Vatican II marque l’irruption de l’Église catholique sur la grande 
scène médiatique (TINCQ et DEFOIS, 1997 : 110), puisque c’est partir 
de ce moment que l’EC s’est fortement mobilisée sur le terrain de 
la communication, en adoptant une position unique qui consiste 
à promouvoir l’usage des médias pour l’évangélisation. Il convient 
de souligner, d’ailleurs, que la notion de «communication sociale», 
constitue, d’après les travaux de Dèveze (DOUYÈRE, 2010b) «une 
création conceptuelle de l’Église catholique». Comparant la lettre 
encyclique de Pie XII sur le cinéma, la radio et la télévision Miranda 
Prorsus (1957) et le décret conciliaire Inter Mirifica, promulgué par Paul 
VI (1963), il est possible de constater que les mots évoquant la diffusion et 
la transmission s’effacent au profit de ceux évoquant la communication. 
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Ce changement de vocabulaire montre que l’une des voies de la mise à 
jour de la présentation de la doctrine catholique consiste à remplacer 
le discours de la transmission et de la diffusion par un discours de la 
communication en général et de la communication sociale en particulier. 
Le mot «moyen» est préférable à «technique»; «communication» à 
«diffusion»; «sociale» à «collective» ou «de masse» (DOUYÈRE, 2010b).

Le document conciliaire Inter Mirifica

L’EC a vraiment perçu l’importance de ce secteur de la 
communication, et elle a créé certaines institutions médiatiques, à 
partir des deux premières décennies du XXe siècle12. Mais l’événement 
le plus emblématique à souligner est, au-delà de la création d’un bureau 
de presse du Vatican en 1960 pour le concile Vatican II, la publication en 
1963 du texte Inter Mirifica sur les moyens de communication sociale. 
Ce texte fondamental marque une étape majeure dans la réflexion sur la 
responsabilité sociale des médias, pris au sens le plus large et manifeste 
l’importance que l’EC attache aux médias. L’Église y définit sa position 
à leur égard par rapport à sa mission de prêcher l’Évangile et souligne 
son devoir d’éclairer les hommes dans leur usage des médias. Parmi les 
recommandations, le concile institue une journée par an, consacrée aux 
moyens de communication sociale:13

«Ce document reconnaît le droit à l’information et souhaite développer une 

presse authentiquement catholique. En 1964 est créée une Commission 

pontificale des moyens de communication sociale. (…) En 1967 a lieu la première 

Journée Mondiale des médias» (CHARENTENAY, 2011:106).

12 Selon. P. Charentenay, (2011), deux institutions sont créées dès 1928 : l’OIC- Organisation 
catholique internationale du cinéma, et l’UNDA – Association catholique internationale pour 
la radio (à laquelle on a ajouté la télévision). En 2001, ces deux organismes fusionnent pour 
donner naissance à SIGNIS – Association catholique mondiale pour la communication, qui a des 
bureaux dans cent quarante pays dans le monde. Au Vatican même, tout commence en 1931 avec 
l’inauguration de Radio –Vatican par Pie XI, radio qui devient mondiale en 1957, pp. 104-105.
13 La journée mondiale des communications sociales est un événement important au cours duquel 
s’actualise chaque année, en un discours pontifical, le discours communicationnel de l’Église 
catholique, (désormais focalisé sur le numérique).
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Dans, ce décret, le terme de «mass media» est employé par 
l’Eglise qui encourage «à les utiliser pour rendre présente la parole 
chrétienne dans une société que les médias profanes dominent». 
Comme les techniques de progrès évoquées dans d’autres textes du 
concile, ces moyens sont abordés avec émerveillement, admiration et 
confiance: il suffit de comprendre ce que signifie le titre Inter Mirifica: 
«Parmi les merveilleuses découvertes». L’Église retient dès lors le terme 
«communication» pour manifester le sens de la transmission entre les 
hommes et du partage qui implique la part active, non seulement de 
l’émetteur, mais aussi du récepteur. L’adjectif «social» a été choisi, d’une 
part pour écarter, à l’époque, le terme de «masse» perçu comme ayant 
une tonalité péjorative d’irresponsabilité et de dépersonnalisation; 
mais aussi pour signifier que la communication intervient comme l’un 
des facteurs majeurs dans l’interdépendance indispensable entre l’essor 
de la personne humaine et le développement de la société elle-même. 
Ainsi, c’est avec Inter Mirifica qui se forme la notion de «communication 
sociale» qui, reprenant l’adjectif à la doctrine sociale de l’Église, née 
pour contrer le socialisme et le communisme et donner un ancrage 
social à l’action de l’EC, vient qualifier les mass media naissants dans 
un avantage personnaliste. Le terme de «propagande» apparu au XVIIe 
siècle, pour désigner la propagation de la foi et les moyens y afférant, 
disparait aussi, bien trop connoté d’une dimension manipulatoire, 
fasciste et meurtrière (DOUYÈRE, 2015 : 230). En insistant sur le bon 
usage des médias, en jouant le rôle de «conscience» du monde dans 
le domaine médiatique, l’Église s’invite au débat, se met sur la place 
publique et se prête à la discussion. Vatican II lui a apporté la vertu de 
la «discussion», de l’«écoute» et de l’«ouverture». L’Église «experte en 
humanité» devient finalement une «Église en dialogue avec le monde»:

«L’expression ‘communication sociale’ entend pour l’Église catholique signifier 

que la communication fait société, et réciproquement, et que les médias 

s’adressent à des personnes, créatrices et non simplement passives, non à une 

masse. […]. Surtout, l’expression englobe et désigne la stratégie d’appropriation 
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médiatique de l’Église, qui prolonge et n’efface pas la notion de propagande, 

qui devient ‘évangélisation’. La ‘communication sociale’ est donc ce champ que 

l’Église voit surgir des techniques de communication de masse dans la société 

et qu’elle entend ne pas laisser trop longtemps étrangère à sa connaissance» 

(DOUYÈRE, 2010b: 73 &83).

Communio et Progressio: un document majeur

Grâce au pape Paul VI, une autre avancée est accomplie dans 
cette prise de conscience des enjeux de la communication. Dans la 
lettre apostolique Communion et progressio14, publiée en 1971, l’Église 
passe d’une conception utilitariste des médias – moyens de combattre 
un ennemi et de transmettre la bonne parole – à une attention enfin 
portée à l’information pour elle-même, aux professionnels qui la font 
et à la nécessité, pour l’institution religieuse, de trouver sa place dans 
les nouvelles technologies et les médias d’avenir. Le ton moralisateur 
disparaît. La perspective est élargie et la puissance de retentissement 
des moyens de communication soulignée dans un sens positif. (TINCQ 
et DEFOIS, 1997: 111).

En effet, depuis le concile, de nouvelles étapes concernant la 
réflexion sur l’importance des médias ont été franchies au sein de l’EC, 
notamment avec ce texte fondateur15. Il se focalise sur les moyens de 
communication comme facteurs de progrès humain et, comme l’indique 
son titre, les moyens de communication sociale sont définis par rapport 
au but visé à savoir «la communion et le progrès du genre humain». 

14 Instruction pastorale pour l’application du Décret du Concile œcuménique Vatican II, Inter 
mirifica, élaborée par la commission pontificale des moyens de communication sociale et publiée 
le 23 mai 1971.
15 Communio et Progressio concrétise certains énoncés d’Inter Mirifica et donne des directives pour 
les Églises du monde entier.
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Jean-Paul II et les médias

Les pratiques de l’EC propulsées par le pape Jean-Paul II qui, dès 
son élection en 1978, a délibérément utilisé ses voyages comme des 
événements médiatiques, démontrent que les réserves initiales ont 
largement disparu. En effet, pour lui, «le premier aréopage des temps 
modernes est le monde de la communication», qui donne une unité 
à l’humanité en faisant d’elle, dit-on, un «grand village». Selon lui, la 
communication ne «sert» pas seulement à transmettre un message. 
Elle devient presque le «message» lui-même, comme disait Marshall 
McLuhan (TINCQ et DEFOIS, 1997: 112), ce théoricien des médias 
ayant joué, après sa conversion, un rôle officiel dans l’élaboration de 
la doctrine de l’Église catholique sur la communication, en tant que 
conseiller du Vatican (avec le décret Inter mirifica s’institue en effet un 
conseil pontifical, dont il sera consultant). 

Jean-Paul II engage résolument l’Église sur le chemin des 
médias et la première des conditions est de connaître leur culture, 
la formation devient donc un leit motiv. Ainsi, on s’y attelle, avec des 
sessions formation, des conférences, des journées d’études, etc. On 
peut ainsi affirmer qu’avec Jean-Paul II l’EC connaît un tournant et la 
communication fait désormais partie intégrante de la mission et de la 
pastorale de l’Église. En outre, elle reconnaît aussi que l’utilisation des 
techniques et des technologies de la communication contemporaine fait 
partie intégrante de sa mission spécifique dans le troisième millénaire. 
Charentenay (2011) signale justement le début d’une nouvelle époque 
avec Jean-Paul II, sachant saisir les nouvelles capacités transmises 
par les médias: «une nouvelle période où le souverain pontife est un 
acteur de première grandeur sur la scène médiatique. […] Il joue le 
jeu de l’information et de la communication» (CHARENTENAY, 2011). 
Néanmoins, l’Église a recherché un accès plus direct aux médias en 
occupant la scène publique, elle a donc développé des stratégies 
médiatiques, en s’appuyant sur des grands rassemblements tels que les 
Journées Mondiales de la Jeunesse, par exemple.
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Centre de télévision du Vatican

Vatican Media, connu sous le nom de Centre de télévision du 
Vatican, est une chaîne de télévision établie en 1983 et devenue depuis 
un organe lié à l’institution vaticane. L’objectif principal est de contribuer 
à la diffusion universelle de l’Évangile en documentant avec des images 
de télévision, le ministère pastoral du Souverain Pontife et les activités 
du Siège apostolique. Les principaux services fournis par Vatican 
Media sont: les émissions de télévision en direct, la production et les 
archives vidéo. Vatican Media filme environ 130 événements chaque 
année au Vatican (Trinités, Audiences générales, d’autres événements 
ou célébrations), auxquels il faut ajouter les émissions à l’occasion des 
voyages du Pape en Italie et dans le monde. Les émissions en direct sont 
différées par d’autres réseaux de télévision catholiques. À la demande 
des différents réseaux de télévision dans le monde, Vatican Media peut 
établir une connexion par satellite pour acheminer le signal vers tous les 
continents. Vatican Media promeut un projet de diffusion interactive et 
multimédia de certains événements majeurs marquant la transition vers 
le troisième millénaire. 

En définitive, il faudra attendre le XXe siècle, notamment sous 
Pie XI (1922-1939) avec la création de Radio Vatican, et sous Jean XXIII 
(1958-1963) pour que l’Église catholique révise son jugement sur la 
presse écrite et les médias audiovisuels, alors en pleine expansion, et 
pour qu’elle se montre ouverte et bienveillante. En effet, elle mesure 
mieux, pour la diffusion de son propre message, ce qu’elle peut tirer de 
ces nouveaux modes de transmission et de diffusion. Elle reconnaît peu 
à peu l’existence d’une opinion publique autonome, y compris dans ses 
propres rangs, et son rôle de contre-pouvoir nécessaire à l’équilibre de la 
société démocratique16. Les textes officiels de l’EC traitant de l’«apostolat 
de la presse» marquent une évolution considérable et l’étape décisive, 
à cet égard, fut le concile Vatican II, un temps d’exception pour l’Église 
qui, «sans rompre les amarres avec sa grande tradition, comme le 
16 H. Tincq et G. Defois, Op. Cit., p. 109.
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craint une minorité d’évêques conservateurs, rejoint enfin le monde 
contemporain» (TINCQ et DEFOIS, 1997 : 110). 

L’Institution vaticane et la communication numérique 

Tout comme elle s’est emparé des médias de masse au cours du 
XXe siècle, l’Institution vaticane s’approprie la communication numérique 
(sites Web, réseaux sociaux, applications mobiles). Selon Douyère 
(2015), déjà au XXe, un changement était identifiable dans la manière 
dont le christianisme catholique s’énonçait dans ses images, ses discours, 
ses techniques et sa théologie avec l’émergence de médias de masse 
tels que la télévision. Une nouveauté importante dans le panorama 
des communications sociales vaticanes fut, en 2011, la naissance du 
portail News.va, géré et sponsorisé par le Conseil Pontifical pour les 
Communications sociales. Cette création constitue certainement une 
des premières nouveautés de l’ère numérique au Vatican (SCACCIANTE, 
2015). La plateforme, sans véritable ligne éditoriale, constituait un 
«agrégateur de nouvelles» relatives au Siège apostolique et surtout à 
la vie du souverain pontife, émanant des différents médias du Vatican. 
L’application pour tablette et smartphone The Pope app était liée à ce 
site agrégateur et permettait de suivre en direct les événements et de 
recevoir leurs notifications. Ces deux dispositifs donnaient, par ailleurs, 
accès aux photographies et vidéos du pape, aux textes intégraux des 
homélies, au calendrier des événements et aux liens de tous les médias 
du Vatican. Parallèlement, le site Radio Vatican constituait une source 
ponctuelle pour les événements relatifs au Siège apostolique et au pape, 
même si le peu d’attractivité des programmes en direct a souvent été 
critiqué ainsi que le manque de programmes en d’autres langues que 
l’italien (SCACCIANTE, 2015). Le site du Centre de télévision du Vatican 
(CTV) visait quant à lui à informer et documenter les activités du pape 
principalement. Ces deux derniers sites ont disparu depuis mars 2018 
par suite des modifications apportées à l’appareil communicationnel des 
médias du Vatican. Celui de l’Osservatore Romano, toujours existant à 
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ce jour (osservatoreromano.va) enferme une dimension universelle. La 
rencontre entre foi et raison, l’amitié entre les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui sont les lignes directrices du journal. La plateforme inclue 
tous les textes pontificaux et les documents du Siège apostolique, en 
italien comme dans la langue où ils ont été prononcés ou écrits, en suivant, 
au moyen d’une information complète et précise, la vie internationale, 
les débats culturels, la vie de l’Eglise sur chaque continent; une attention 
particulière est portée à l’œcuménisme et le dialogue avec les religions.

Réseaux sociaux numériques et applications mobiles

Le grand pas d’ouverture sur les réseaux sociaux numériques 
fut le lancement du compte du pape sur Twitter @Pontifex le 12 
décembre 2012. L’inscription sur Instagram quant à elle date de 2016, 
avec la création du compte Franciscus pour le pape. 10% des usagers de 
Twitter suivent le pape en 9 langues dominantes (chaque compte pour 
une langue respective) : espagnol, anglais, français, italien, portugais, 
allemand, arabe, polonais et latin, soit 40 millions d’abonnés (16,3 
anglophones, 15,8 hispanophones, 4,83 italophones, 3,51 lusophones 
et 1,09 francophones). Instagram demeure la technologie rencontrant 
le plus de succès puisque 32% de ses usagers soit 5,2 millions d’abonnés 
suivent le compte du pape, compte universel et unique, référençant 
les discours en 6 langues simultanément: espagnol, portugais, anglais, 
italien, français et allemand (ANZELMO, 2018b). Avec la naissance du 
nouveau portail Vatican News en 2018, une page Facebook sous le même 
nom a vu le jour et l’application WhatsApp est désormais utilisable en 
tant que fonctionnalité de partage des contenus sur le nouveau portail.

Trois applications mobiles existaient encore il y a quelques mois: 
Vatican.va, Radio Vatican et The pope app. Vatican.va, constituait 
l’application du site officiel du Vatican depuis le 19 décembre 2014. 
Depuis la réforme des médias, l’application Vatican News a supplanté 
The pope app, Radio Vatican et Vatican.va est l’application du nouveau 
portail.
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Selon Dario Edoardo Viganὸ17, il s’agit de comprendre, pour le 
processus de réforme des médias du Vatican, quelles thématiques 
satisfont l’usager car le nouvel objectif tend à le placer au centre en tant 
que producteur des parcours menés au sein des technologies. Si le but 
est d’offrir un portail web unique capable de produire une information 
multimédia, il s’agit également de refléter un changement de mentalité. 
Ce «changement» consiste à «dépasser la certitude qu’a l’institution 
d’être entendue pour d’abord s’assurer qu’un public est prêt à recevoir 
ses discours»; la promesse18, tend donc ici à privilégier les attentes et 
les besoins du public par rapport aux attentes et besoins institutionnels.

Le nouveau portail Vatican News

Figure 1. Capture-écran du site Vatican.news

L’année 2017 se caractérise comme une année de tournant dans 
le processus de réforme des médias du Vatican lancée pour réaliser 
l’intégration des organes d’information traditionnellement distincts 
17 Lors de sa conférence pour la journée d’étude Forme di vita e radical mediation : persone, 
ambienti mediali, forme d’esperienza nell’era digitale du 11 mai 2017 à l’université LUMSA (Libera 
Università Maria SS. Assunta), Rome.
18 Au sens de Jeanneret (2014, p. 66-67), «désigne la façon dont les acteurs de la communication 
interviennent pour expliciter le sens et les finalités du processus de communication lui-même et 
déclarer leur propre façon de s’y engager».
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selon les indications contenues dans la lettre apostolique du Motu 
proprio signée par le pape François le 27 juin 2015. Cette réforme 
constitue l’acte fondateur d’un organe institutionnel inédit : le Secrétariat 
pour la communication (PEVERINI, 2017). L’aspect décisif s’incarne 
dans le passage à une forme médiatique conçue pour communiquer 
de l’intérieur vers l’extérieur et mettre fin à la juxtaposition médiatique 
(chaque média informait indépendamment le public) et coordonner 
toutes les activités d’information générées précédemment de manière 
distincte. Ce portail numérique, né officiellement en janvier 2018 sous le 
nom de Vatican.news est inédit et a pour objectif d’unifier l’information 
vaticane en repensant les contenus, la production et la distribution de 
l’actualité en fonction des changements propres au numérique.

2. Communication institutionnelle du Vatican et le «journalisme 
d’influence»  

Les médias religieux apparaissent toutefois comme un moyen 
de contrer l’agenda médiatique, fort critique à leur égard d’informer 
et de rassembler les communautés religieuses, internationalisées et 
mondialisées (DOUYÈRE, 2017).

Le chercheur brésilien Francisco Sant’Anna (2007) a développé 
une étude pionnière des sources journalistiques qui créent leurs 
propres médias, il les nomme « médias de sources ». L’auteur étudie 
la façon dont certaines organisations gèrent leurs propres médias en 
adoptant les techniques journalistiques: les stations de télévision et de 
radio, les journaux, les magazines, les portails Web, etc. Il a procédé à 
l’identification d’un processus de professionnalisation des sources, dans 
lequel les organisations non-médiatiques ont commencé à produire du 
contenu informatif, des nouvelles, pour assurer la transmission de leurs 
informations à l’espace public. Il s’agit d’un phénomène qu’il dénomme 
aussi de «journalisme de sources» ou «d’influence», dans le sens de 
« diffuseurs du journalisme corporatif » (SANT’ANNA, 2006).
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Ainsi, la presse, traditionnellement considérée comme un acteur 
externe aux faits, commence à perdre la totalité du domaine du champ 
de l’information. Le public reçoit davantage des informations recueillies, 
choisies, manipulées pour une ligne éditoriale, filtrées et diffusées par 
des organisations, des mouvements sociaux ou des sociétés détenant 
des intérêts des corporatifs. Ces nouveaux médias pourraient aussi être 
appelés Médias Corporatifs, disposant d’un moyen informatif visant 
moins à transmettre des informations «intracorporis», mais davantage à 
occuper l›ordre du jour médiatique au moyen d’un point de vue sectoriel 
concernant des faits généraux. Sant’Anna affirme que ces nouveaux 
médias cherchent ainsi à intervenir dans le processus de construction 
de nouvelles (newsmaking) et dans la formation de l’opinion publique, 
compte tenu de l’existence d’une presse commerciale puissante et d’un 
système public extrêmement précaire19. Selon lui, le phénomène a 
conduit, en effet, à «l’émergence d’un type de médias et de journalistes, 
attachés aux services de presse des organisations sociales, des 
entreprises et des secteurs gouvernementaux», qu’il dénomme aussi 
journalisme d’influence (SANT’ANNA, 2006b).

«…nous pourrions penser à désigner l’ensemble des informations diffusées 

par ce média comme un autre mode de pratique journalistique, en l’appelant 

Journalisme des Sources […]. Ces considérations préliminaires nous permettent 

d’oser penser à l’émergence d’un nouveau modèle de journalisme et, par 

conséquent, un nouveau segment professionnel, qui est le journaliste 

d’influence » (SANT’ANNA, 2006a: 3-4).

En plus, les Médias de Sources sont développés dans les différents 
secteurs de la société. L’auteur étend son point de vue aussi au domaine 
religieux: 

19 Dans cette analyse, Sant'Anna (2006a : 4) affirme qu'il est important de garder une vue d'ensemble 
de concepts, en particulier le sens de corporatif : «ici, nous utilisons le concept français selon lequel 
‘la diversité des corporatismes est proportionnelle à la diversité des institutions qui s'intéressent 
à la régulation politique et sociale. [...] Et qui peut être la base d'un renouvellement du contrat 
social».
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«Dans le secteur religieux, le spiritisme a un canal satellite. L’Église catholique 

exploite un réseau de stations de radio réparties dans tout le pays et agit sur 

la télévision par fréquences UHF. L’Église Universelle du Royaume de Dieu, de 

ligne de Pentecôte, est la propriétaire d’un réseau national de TV ouvert, opère 

de plus au sein de diverses radios, et a le plus grand tirage hebdomadaire dans 

le pays. A Folha Universal accuse l’impression de 1.673.000 exemplaires par 

édition» (SANT’ANNA, 2006a:5).

Ce qu’il affirme, c’est que «à défaut d›intervenir avec succès dans 
les médias traditionnels, le rôle stratégique des médias des sources 
grandit de plus en plus» (SANT’ANNA, 2006a: 5). À son avis, ce scénario 
(dans le cas de la spécificité brésilienne qu’il analyse) réside dans le fait 
que les organisations ne se limitent pas simplement à essayer d’intervenir 
sur l’ordre du jour des médias traditionnels (qui ne se limitent pas à jouer 
le rôle de sources d’informations), mais elles sont prêtes à diffuser, elles-
mêmes, directement pour le public, des informations, constituant pour 
cela leurs propres moyens de communication: les «médias de sources». 
Il s’agit des médias assurés et administrés par des acteurs sociaux 
(organisations diverses non gouvernementales) – journaux à grande 
circulation, stations de radio, TV, ou même des programmes spéciaux - 
dont l’action informative vise à influencer le contenu de l’ordre du jour 
présenté à l’opinion publique. Ces acteurs sociaux agissent avec des 
critères éditoriaux propres afin de définir leurs paramètres au niveau 
des critères de l›intérêt médiatique et pour sélectionner les sujets qui 
seront divulgués, ainsi que le cadrage (framming). Parfois, ces critères 
divergent de ceux utilisés par les grands médias, fournissant ainsi une 
plus grande diversité de l’information dans la sphère publique (id.: 25). 
Il conclut que:

«…ce phénomène est une tentative pour assurer un cadre informatif et 

idéologique au sein de la société, nouvelle proposition de mise en agenda face à 

la norme mercantilisée, ou même stérile par rapport à certains sujets, adoptée 

par le newsmaking de la presse traditionnelle» (id.:26).
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L’existence de mécanismes de diffusion d’idées, de valeurs, de 
messages et de concepts par des moyens de communication de masse 
distincts des traditionnels doit être vue comme une quête d’un espace 
grand ou petit, hégémonique ou non dans la sphère publique, d’une place 
au soleil dans la société contemporaine. Dans ce «conflit» médiatique, 
la communication se présente comme un armement essentiel.

Or, le cas de l’appropriation et de l’utilisation des médias par 
l’EC peut s’inscrire, à notre avis, dans cette approche défendue par 
Sant’Anna. Détenir une visibilité publique est le principal objectif en 
tant qu’elle est consciente que pour interférer dans l’espace public, 
il faut « détenir » l’ordre du jour. Elle s’est approprié les moyens 
de communication – médias corporatifs – qui lui permettent ainsi 
d’atteindre  l’opinion publique – à travers des informations recueillies, 
sélectionnées, traitées de façon éditoriale, filtrées et diffusées selon 
les intérêts corporatifs dont l’Église est détentrice. Cela lui permet 
d’assumer un rôle semblable aux acteurs politiques (SANT’ANNA, 2006: 
3). L’ensemble des informations diffusées par ces médias présente une 
modalité différente pour la pratique journalistique – une dimension de 
stratégie de communication institutionnelle dont le but est d’influencer 
l’opinion publique – pouvant être nommée Journalisme d’Influence 
(SANT’ANNA, 2006 : 4). Ce phénomène se situe à la frontière entre le 
champ du Journalisme (l’introduction dans ce domaine de techniques et 
valeurs communes au journalisme pratiqué dans les rédactions a aussi 
contribué à son émergence) et le champ des Relations Publiques ou de 
la Communication Organisationnelle. De plus, la stratégie discursive ne 
se limite pas à la production de son propre discours, mais influence le 
champ journalistique à travers des pseudo-évènements organisés pour 
attirer l’attention de la presse et figurer dans l’agenda, cela constitue 
une tentative de garantir un référentiel idéologique dans la société. La 
fonction stratégique des médias de sources grandit dans l’impossibilité 
d’interférer de façon satisfaisante dans les médias traditionnels, 
SANT’ANNA, 2006: 11). Il semblerait que ce soit le cas de l’EC dans le 
contexte digital.
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3. Les changements théologiques à l›ère du numérique 

Les valeurs véhiculées sur le Web

Comme l’évoque le pape (Pape François, 2017), les réseaux 
sociaux tels que Twitter lui permettent de se rapprocher du public. Des 
nouvelles modalités communicationnelles telles que la proximité sont 
permises par ces dispositifs de communication numérique conférant à 
l’Institution vaticane le pouvoir de promouvoir également une «réforme 
des attitudes» (Pape François, 2017). Si, comme l’évoque Douyère, 
l’institution catholique «découvre les médias en les pratiquant», cela 
implique un temps d’adaptation au cours duquel elle a dû se familiariser 
avec ces derniers. C’est pourquoi, la réforme et l’institutionnalisation 
du secrétariat pour la communication servent un objectif nouveau: 
s’emparer des technologies informatisées pertinemment pour rallier un 
public massif autour de la foi catholique. La «nouvelle évangélisation 
numérique20» semble apporter deux forces: pallier l’essoufflement de 
la foi chrétienne en Europe, «la diffusion incessante de l’indifférence 
religieuse, de la sécularisation et de l’athéisme» (Benoît XVI, 2010) et 
par ailleurs, permettre une évangélisation mondiale, maintenir la foi et 
l’alimenter dans les pays pourvus déjà d’une forte ferveur catholique 
en les touchant, grâce à Internet. Ce dernier semble faciliter la 
médiatisation de la matrice axiologique vaticane. En effet, après avoir 
procédé à une analyse thématique, nous examinerons la diffusion de 
valeurs d’engagement pour la cause féminine ainsi qu’un exemple de 
diffusion du dialogue interreligieux. 

Nous nous sommes focalisées sur un des changements 
théologiques majeurs: la valorisation des femmes, pour mener une 
réflexion visant à identifier la dimension axiologique institutionnelle. 
Le supplément mensuel Donne, Chiesa, Mondo publié depuis 2012 par 

20 Terme que nous empruntons à Douyère (2015) expliquant que «dans le courant de l’«e-
vangélisme» (évangélisme numérique), par exemple, apparaît un mandat religieux d’évangélisation 
qui requiert l’utilisation des outils numériques.
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l’Osservatore Romano aussi bien en ligne que hors ligne est consacré 
aux femmes, une attention particulière est portée à leur relation avec 
l’Église chrétienne et l’objectif vise à approfondir la connaissance de 
leur rôle en affrontant des thèmes controversés comme la question de 
leur diaconat et de leur ordination. La ligne éditoriale tend à montrer 
combien «ce monde féminin – encore méconnu bien qu’il nous est 
proche – a à nous apprendre» (GALEOTTI, 2017) et constitue la tentative 
de porter les femmes vers une valorisation. 

     
Figure 2. Exemplaires du supplément Donne Chiesa Mondo

(captures écran du site Osservatore Romano

http://www.osservatoreromano.va/fr/section/femmes-eglise-monde)

De nombreux articles biographiques sont consacrés à des figures 
féminines connues de la tradition chrétienne (KNOX, 2017 et LOSSKY, 
2017) pour les ériger en exemple. Ces contenus évoquent leurs difficultés 
à être entendues dans le contexte historique de l’époque et soulignent 
leur combat pour affronter des questions théologiques telles que leur 
ordination et leur diaconat. La question du genre est abordée par l’étude 
de passages évangéliques comme celui de «Jésus et la Samaritaine» 
(DELGADO, 2017) où l’auteure défend une approche résolument 
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«féministe» et se «réapproprie» le texte biblique pour défendre un 
point de vue philosophique en faveur des femmes. 

Ce supplément constitue donc un dispositif médiatique visant à 
répandre une théologie féministe, «inspirée d’une volonté de libération 
et tenant le plus grand compte de l’expérience des femmes» (TORRELL, 
2008). En effet, en permettant la découverte de l’histoire de femmes, 
ces contenus valorisent des personnalités ayant joué un rôle important 
dans l’Église et dans la société donnant alors aux féministes «l’exemple 
des luttes de leurs sœurs du passé» (TORRELL, 2008). De même, il s’agit 
d’évoquer, de remettre en question les lieux communs dépréciateurs 
de la femme véhiculés par la tradition chrétienne comme l’article de 
Bugliani Knox (KNOX, 2017) évoquant le désir de défendre, de témoigner 
et répandre la foi catholique refusant «l’idée que les femmes n’étaient 
que des créatures faibles et volages, destinées au mariage ou aux ordres 
monastiques». 

Cette diffusion contribue à forger une axiologie tendant vers 
l’ouverture et le dialogue entre hommes et femmes. Les discours du 
pape21 diffusés par les reportages du CTV viennent renforcer cette lutte 
féministe en dénonçant notamment le machisme et l’instrumentalisation 
du corps de la femme. D’autres discours du souverain pontife22, plus 
engagés, soulignent le droit des femmes à s’insérer dans tous les 
domaines (professionnels ou non) et le besoin éventuel de mettre en 
place des dispositifs légaux pour faire valoir ce droit. 

Ces contenus s’efforcent à valoriser la femme en ce qu’elle est 
l’égal de l’homme dans le prolongement de la pensée chrétienne sur 
l’égalité des sexes en ce qu’homme et femme sont égaux en tant que 
personnes humaines23. Il est par ailleurs intéressant de noter que la 

21 Site de YouTube [en ligne] « Papa Francesco : la donna non è una replica dell’uomo », mis en ligne 
le 24 avril 2015, (page consultée le 23 octobre 2017]. Disponibilité et accès https://www.youtube.
com/watch?v=TL9HRzEt3uo.
22 Site de YouTube [en ligne] « Il Papa : tutelare le donne nell’educazione alla fraternità » mis en ligne 
le 9 juin 2017, [page consultée le 23 octobre 2017]. Disponibilité et accès https://www.youtube.
com/watch?v=XRhQ_NYGjAw.
23 Selon le Catéchisme de l’Église catholique, "III. Homme et femme il les créa", «Égalité et différence 
voulues par Dieu». Disponible sur http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM, consulté 
le 8 mai 2018.
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rubrique «Femmes Église et Société» sur le site de Radio Vatican fait 
écho au supplément Donne Chiesa Mondo en proposant, cette fois, une 
multitude de contenus pour la valorisation féminine dans la société tels 
que dans le domaine sportif (Muando Buabualo, 2017a) et technologique 
(Muando Buabualo, 2017b). 

En montrant un ethos basé sur le dialogue avec la société sur la 
thématique féminine, l’institution vaticane prend part au récent débat 
sur les agressions et le harcèlement sexuels dénoncés par des milliers 
de femmes, notamment dans le cadre de l’affaire Harvey Weinstein 
(KANTOR et TWOHEY, 2017). En effet, la parole du cardinal Gianfranco 
Ravasi via le site de Radio Vatican (2017) dénonce l’usage du pouvoir et 
la supériorité masculine. Un tel acte propulse l’expression de l’éthique 
vaticane dans un débat public de grande ampleur favorisant la diffusion 
de sa position catholique sur le genre, alors en adéquation avec l’idéologie 
dominante actuelle sur le harcèlement. Par ailleurs, le procédé semble 
similaire à la thématique précédente: le site de Radio Vatican génère 
des contenus convoquant le point de vue de professionnels tel que 
celui d’une conseillère familiale rappelant l’importance de «l’éducation 
sexuelle dans les écoles pour libérer l’enfant et l’aider à exprimer ses 
émotions» (Allaire). 

L’ethos constitue le plan de l’expression de l’éthique et 
compose ainsi l’ensemble des formes sensibles et observables dans le 
comportement de l’acteur (FONTANILLE, 2008). Ainsi pouvons-nous 
avancer que la médiatisation de ce comportement engagé pour la cause 
féminine participe-t-il à la construction axiologique de l’ouverture et du 
dialogue et vient, simultanément, tenter de transformer le stéréotype 
de la misogynie nourri par la culture de masse, ce qui paraît d’autant 
plus pertinent aujourd’hui alors que la femme trentenaire représente le 
profil type du public des médias du Vatican24.

À la lumière des propos de Dominique Wolton (Pape François, 
2017), nous assistons donc à un dialogue entre tradition et modernité. 

24 Selon Paolo Peverini, consultant du Secrétariat pour la Communication du Vatican, au cours d'un 
entretien que nous avons mené à Rome le 9 novembre 2017.
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Ces discours s’installent dans un contexte d’opposition catholique à la 
«théorie du genre» et visent à renforcer la position ecclésiale sur les sexes 
biologiques (perçus comme distincts et complémentaires, parfaitement 
égalitaires en termes de personnes humaines) et, simultanément, à 
valoriser la femme contemporaine. 

La stratégie communicationnelle actuelle adopte donc les 
valeurs de dialogue, de l’inclusion mise en évidence par Paolo Peverini 
(2017) (à plusieurs niveaux: parole de professionnels convoquée (cf. 
celle de Catherine Bonnet), importance accordée aux problématiques 
féminines surplombées de celle de l’humilité.

Projections stratégiques des logiques médiatiques et 
technologiques actuelles

Après avoir vu que les acteurs de la médiatisation vaticane 
diffusent, entre autres, des discours féministes, nous allons, en 
privilégiant le point de vue selon lequel le processus de médiatisation 
est pensé comme système, analyser ce dernier puisque la médiatisation 
mass-média – c’est-à-dire, la production intentionnelle à grande échelle 
de diffusion – constitue l’objet par excellence d’une analyse sémio-
communicationnelle (MITROPOULOU, 2015). 

Pour commencer, nous partons du constat que l’ensemble des 
contenus diffusé par chaque médium vatican se trouve in fine sur 
internet (via les sites web des médias) et peut ensuite être publié (parfois 
à l’identique et parfois d’une manière différente) sur les plateformes 
des réseaux sociaux (chaque médium vatican étant inscrit sur Twitter, 
Facebook, YouTube). 

Un tel circuit médiatique est régi par une logique de passage 
(AMAR, 2016) en ce que les discours sont injectés sur des «lieux de 
passages potentiels» pour être reçus par une masse de récepteurs. 

Par exemple, la valeur de l’œcuménisme exprimée et mise en 
évidence par le discours de l’article italien «Il Papa ha ricevuto il grande 
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Imam di Al-Azar» (fig.3) publié sur le portail Vatican News, se retrouve 
injecté sur Instagram par un post (fig. 4).

Figure 3. Article sur Vatican News

Figure 4. Post relatif au discours de l’article fig. 3 reformuler par la légende «Ensemble, 

affirmons l’incompatibilité entre violence et foi, entre croire et haïr»
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Cette logique concerne également le supplément Donne Chiesa 
Mondo qui, en Italie, est vendu en librairie en lot avec la version 
hebdomadaire de l’Osservatore Romano gratuitement. Autrement 
dit, le support en question «atteint» le lecteur accoutumé du journal 
«traditionnel» qui obtient, à l›achat, ce supplément proposant des 
contenus théologiques féministes. Le procédé de la redistribution 
informationnelle n’est donc pas uniquement numérique, même si 
l’on ne peut négliger l’apport de Twitter pour la médiatisation (voir 
ci-dessous le tweet de Lucetta Scaraffia, dirigeante de Donne Chiesa 
Mondo communiquant le sommaire du numéro de février 2017 à l’aide 
de l’hashtag #DonneChiesaMondo et celui de l’Osservatore Romano):

Figure 5. Tweet de Lucetta Scaraffia, dirigeante du supplément Donne Chiesa 

Mondo (capture écran page de l’hashtag #DonneChiesaMondo  https://twitter.com/

search?src=typd&q=%23donnechiesamondo
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Figure 6. Tweet de l’Osservatore Romano pour promouvoir le supplément Donne 

Chiesa Mondo (capture écran page de l’hashtag #DonneChiesaMondo 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23donnechiesamondo)

Tout d’abord, il nous paraît utile d’introduire, dans son acception 
sémiotique, le terme de manipulation afin de permettre au lecteur de 
saisir l’enjeu de l’analyse que nous proposons. La manipulation désigne la 
factitivité, le faire (COURTES, 1991), une action de la part du destinateur 
visant l’exécution d’une action par le destinataire. En d’autres termes, 
ce que nous avons identifié préalablement comme étant la diffusion 
d’une théologie chargée de valeurs de dialogue et d’engagement 
pour la cause féminine constituerait l’action de faire adhérer le public 
au discours institutionnel et donc, l’exécution d’une action de croire 
du public-destinataire; le croire en tant que transformation cognitive 
se définissant comme une opération de comparaison entre ce qui est 
proposé et ce que l’on sait, ou l’on croit déjà.

En effet, si l’énonciation est un phénomène qui ne se réduit pas 
à une simple acquisition du savoir (COURTÈS, 1991) selon la théorie 
réductrice de la relation émetteur/récepteur où le premier est actif 
et l’autre passif, elle relève moins de l’activité que de la factitivité, 
plus précisément de la manipulation selon le savoir. Ainsi, le public-
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destinataire non passif, devient-il lui-même un sujet de faire puisque 
comme le faire croire, le croire est une action (COURTÈS, 1991).

Pour cette action de croire, deux positions actantielles impliquent 
le destinataire: ou bien il croit aux positions que lui soumet l’énonciateur, il 
est alors «énonciataire» ou il les rejette catégoriquement, c’est un «anti-
énonciataire» (COURTÈS, 1991). Les traces d’interaction sur le web social 
telles que le like, le partage, le commentaire, le retweet alors opérations 
de conscriptions25, nous dirons que, dans le processus de faire croire, 
ces signes indiciels constituent les formes d’expression de la sanction du 
public envers le Vatican (dans le parcours narratif canonique, la sanction 
fait référence au jugement épistémique, à l’évaluation de la réalisation 
effective de l’action et à la rétribution que s’est attiré le sujet de l’action). 
Ainsi, si le like est signe de sanction positive, l’énonciataire aime et donc 
adhère au contenu proposé, les fonctionnalités du retweet, du partage 
et du commentaire peuvent constituer des manifestations d’un public 
anti-énonciataire. Or, en s’emparant de dispositifs tels que les réseaux 
sociaux qui impliquent stratégiquement de «faire parler» l’usager qui 
peut alors s’exprimer, dire ce qu’il est, ce qu’il sait, l’institution permet 
de procéder à «l’intégration d’autres valeurs, d’autres systèmes de 
connaissance» par la stratégie d’intégration (FONTANILLE, 1983). 
L’exemple du tweet du pape en faveur des femmes (voir ci-dessous) 
nous l’illustre : «combien de femmes écrasées sous le poids de la vie 
et du drame de la violence! Le Seigneur les veut libres et pleines de 
dignité» retweeté 1800 fois, aimé par 5300 twitteurs et ayant généré 
224 réponses. Un usager anti-énonciataire commente le tweet, le 
sanctionne négativement: «pourtant, vous ne les voulez ni prêtresses ni 
papesses, vous ne faites faire à la nonne que le ménage». 

25 Selon Bruno Ollivier (Gomez-Mejia, 2016).
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Figure 7. Commentaire d’un usager anti-énonciataire

(capture écran du compte Twitter italien du pape https://twitter.com/Pontifex_it)

Jacques Fontanille (1983) spécifie qu’il s’agit de la «stratégie la 
plus risquée» car elle « autorise en son sein la manifestation de l’anti-
doxa qui peut échapper à l’énonciateur». 

Les discours des homélies du pape et notamment les énoncés 
«la femme n’est pas une réplique de l’homme» et «le christianisme 
n’est pas une idéologie, n’est pas du prosélytisme» (2017a), mettent en 
évidence une stratégie de conversion (FONTANILLE, 1983): des valeurs 
contraires à celles que veut inculquer l’institution vaticane servent ici un 
objectif de réfutation pour dissuader le public d’y adhérer. Or, une telle 
démarche de conversion se voit amplifiée par un effet de redondance 
discursive lorsque que le discours circule sur plusieurs plateformes. 
L’allocution papale mise en ligne sur YouTube via la chaîne du CTV (fig. 
9) émane originellement d’un reportage du CTV et est enfin relayée via 
Twitter (fig. 10).
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Figure 7. Reportage du CTV sur YouTube documentant le discours du pape

(capture écran de la vidéo YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IlSZjcFyoBM)

Figure 8. Tweet du compte News.va (site agrégateur d’actualités (capture écran du 

compte Twitter  News.va en français, fermé depuis mars 2018 dans le cadre de la 

réforme des médias du Vatican et la création du nouveau compte

Vatican News sur Twitter).

En privilégiant une axiologie basée, comme nous l’avons vu, sur 
des valeurs d’ouverture et de dialogue, les acteurs de la médiatisation 
vaticane réalisent, au moyen des médias du Vatican, une campagne, une 
opération promotionnelle pour inciter le public à adhérer à cet ethos 
socio-discursif. Il s’agit de susciter l’activité de croire chez l’énonciataire 
afin que ce dernier réalise la sanction via internet: qu’il endosse à son 
tour la fonction communicationnelle de médiateur du message par 
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la fonctionnalité du partage (voir le retweet d’un usager ci-dessous) 
notamment.

Figure 9. Le compte «Annunciare in rete» (annoncer sur internet) retweete le pape 

(capture écran du compte sur Twitter https://twitter.com/Posdste)

Conclusion 

En s’appropriant des dispositifs de communication de masse tels 
que les réseaux sociaux numériques, le Siège apostolique atteint le plus 
grand nombre au moyen de questions ouvertes qui intéressent tant le 
croyant que le non croyant (ANZELMO, 2018). 

Après avoir examiné l’usage social des objets médiatiques et 
leur capacité à mettre en forme des productions culturelles telles 
que la théologie catholique, il apparait qu’un nouveau paradigme 
serve la communication vaticane via Internet. En effet, l’approche 
communicationnelle institutionnelle régie par la modalité de faire 
croire ayant pour objectif la diffusion du contenu médiatique chrétien 
s’incarne, finalement, dans le processus de la nouvelle évangélisation 
qui consiste à utiliser « des nouveaux moyens, adaptés au monde 
nouveau pour évangéliser », une évangélisation «nouvelle dans son 
ardeur, dans ses méthodes et dans son expression» permet alors de 
rejoindre le monde dans ses attentes, dans ses quêtes (Maillard, 2009). 
Cet «élargissement communautaire» revient alors, pour l›institution 
vaticane, à sortir de son «ornière d’assignation» (DOUYÈRE, 2017) par 
une logique de masses et de multitudes. 
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Du point de vue de la théorie de Sant’Anna, l’institution du 
Vatican réalise une démarche qui s’inscrit dans le cadre du «journalisme 
d’influence» car elle tend à insérer ses sujets dans les débats publics 
de grande ampleur. Avec ses propres médias, elle cherche à intervenir 
dans la formation de l›opinion publique. Il s’agit d’un mécanisme de 
diffusion d’idées, de valeurs, de messages et de concepts par les mass 
media et par les media numériques, notamment les réseaux sociaux, 
comme nous l›avons vu avec le cas de twitter qui a été abordé.

L’utilisation de la technologie des réseaux sociaux pour les discours 
théologiques permet une intégration axiologique. Par conséquent, 
Internet a un effet significatif sur l’autorité religieuse. La diligence de 
communication du Vatican est régie par la modalité de faire croire, avec 
l’objectif de développer le contenu médiatique chrétien (comme nous 
l’avons vu, avec l’aide de la sanction) qui s’incarne dans le processus 
de la nouvelle évangélisation qui consiste à mettre en pratique « des 
nouveaux médias adaptés au nouvel monde à évangéliser ». En montrant 
un ethos qui est basé dans un esprit de dialogue avec la société sur les 
questions sur la thématique féminine, l’institution du Vatican participe 
au récent débat sur les agressions et le harcèlement sexuels dénoncés 
par des milliers de femmes, notamment dans le cadre de l’affaire Harvey 
Weinstein.
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Resumo

Este artigo resulta de experiências de vida diversas e de trabalhos 
efetuados anteriormente sobre Estratégias de Comunicação para 
conseguir Envelhecimento com Qualidade de Vida, motivados pelo Ano 
Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 
(2012), destacando-se: Envelhecimento Ativo: realidade profissional e 
social a exigir novo paradigma de comunicabilidade (2013); Estratégias 
de Comunicação a desenvolver no mundo envolvente da Idade Maior, 
Encontro Multidisciplinar Viver os Desafios da Idade Maior (2014); 
“Estratégias de Comunicação para conseguir Envelhecimento com 
Qualidade de Vida. Atividades físicas, culturais e sociais – o “eu” e o 
“outro” – valorização do prazer sexual”, X Congresso da SOPCOM (2017).

Agora trabalha-se um quarto âmbito, Cristianismo e diálogos 
interconfessionais e interculturais, abordando assuntos relativos à igreja 
católica: Papel da Igreja Católica na criação de redes sociais que contribuam 
para maior Qualidade de Vida; Ecologia humana – Sentir harmonia e 
bem-estar face ao mundo criado – Encíclica “Laudato si”, Papa Francisco 
(24maio2015 – Pentecostes); Aspetos de comunicaçãorelacionados com 
o capítulo VIII da exortação apostólica sobre o amor na família, “Amoris 
Laetitia” (A Alegria do Amor), do Papa Francisco (19março2016 – Dia do 
Pai); Cumprir as palavras de São Paulo: “Sede antes bondosos uns para os 
outros, compassivos: perdoai-vos mutuamente”.   

O objetivo é providenciar competências de comunicação 
aos sujeitos da caminhada de envelhecimento. O novo modelo de 
mediação, que integra um Plano de Comunicação, constrói-se a partir 
da interligação das competências dos cinco paradigmas das Ciências da 
Comunicação: Teoria da Argumentação; Pragmática; Técnica; Relação 
Sistema/Meio (improbabilidade da comunicação) e Critérios Epistémicos 
caraterizadores de racionalidade.

Palavras-chave: Comunicação; Religião; Qualidade de Vida. 
Envelhecimento.
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Abstract

This article thrives from life experience and a series of papers 
on Communication Strategies for Achieving Ageing with Quality of 
Life, under the inspiration of the European Year for Active Ageing 
and Solidarity between Generations (2012). Highlighting from these 
papers: Active Ageing: professional and social reality demanding a 
New Paradigm of Communicability (2013); Communication Strategies 
to improve the surrounding World of the Elderly, meeting Living the 
Challenges of the Elderly (2014); Communication Strategies to achieve 
in Ageing with Quality of Life: physical, social and cultural activities – the 
‘I’ and the ‘Other’ – appreciation of the sexual pleasure, SOPCOM 10th 
Congress (2017).

Nowadays, my work focus on Christianity, interfaith and 
intercultural dialogues, with regards to four of the Catholic Church’s 
topics: Contributing with a network that can provide better Quality of 
Life; Human Ecology – to feel harmonized and well about the creation 
– “Laudato Si”, Pope Francis (May, 24th, 2015); Communication aspects 
related to the 8th chapter of the apostolic exhortation about love and 
family, “Amoris Laetitia” (The Joy of Love), Pope Francis (March, 19th, 
2016; Fulfilling Saint Paul’s words, “Be kind and compassionate to one 
another, forgiving each other: for give each other”.

The purpose of this article is aimed at the person ageing, giving 
him communication skills. The new mediation model, which integrates 
a communication plan, applied on a case-by-case, is constructed based 
on the connection of the five paradigms of the Communication Science: 
Theory of Argumentation; Pragmatics, Technique; System/Medium 
Relationship (improbability of communication) and Epistemic Criteria 
that characterize rationality.

Key-words: Communication; Religion; Quality of Life; Ageing.
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Introdução

A parte principal do texto em termos de propor a prática 
religiosa, no âmbito da Igreja Católica, como instrumento importante 
para se conseguir envelhecimento com Qualidade de Vida, enquadra-se 
num trabalho sobre o assunto que se iniciou em 2012, Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. 

No texto referem-se, resumidamente, três âmbitos estudados 
até outubro de 2017, mas o desafio emergente deste Congresso 
recomendou que se estudasse um quarto âmbito, cristianismo e 
diálogos interconfessionais e interculturais, apresentando como base 
de partida para investigação mais profunda, quatro assuntos relativos 
à Igreja Católica.

Os terceiro e quarto número do texto constituem-se aplicação 
prática de um novo modelo de mediação acompanhado de plano de 
comunicação para se conseguirem mudanças de comportamento. No 
sentido de concretização de objetivos juntou-se um exemplo prático 
da realização dum conjunto de atividades expressas e organizadas com 
base na técnica de elaboração e controlo de projetos do sistema PERT 
(Project Evaluation and Review Technique) adaptado ao modelo de 
mediação. 

1. Âmbitos trabalhados anteriormente. 

a. Atividades físicas, culturais e sociais.

A Organização Mundial de Saúde define Envelhecimento Ativo 
como o processo de otimizar as oportunidades de saúde e de participação 
na sociedade para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão 
envelhecendo. O objetivo do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo 
e da Solidariedade entre Gerações, 2012, teve como função principal 
conseguir o envolvimento da população de mais idade nos ambientes 
da vida social, profissional e familiar. Aqueles conceitos contribuem para 
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o bem-estar geral ao longo da vida, envolvendo as componentes física, 
social e familiar, mas exigem mudanças de comportamento para melhorar 
hábitos para as quais importa ter em consideração a comunicabilidade. 
Esta competência é vital para se perceber a importância em criar novos 
hábitos de educação física (caminhar, jardinar, despejar o lixo e envolver-
se no cuidar da casa), de alimentação (beber mais água e ficar com 
vontade de comer depois das refeições), de exercitar o cérebro (situar-
se para além da televisão), lendo, indo ao cinema e ao teatro, jogando 
cartas ou outros jogos e até seguindo o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa de 1990 como neuroplasticidade.

No âmbito de envelhecimento ativo importa abordar a promoção 
da capacidade de trabalho, havendo saúde, no sentido de evitar a 
betonização da velhice, com manutenção das competências profissionais 
assumindo a educação permanente, aprendizagem ao longo da vida, 
como fator deste processo. “No respeitante ao trabalho de seniores 
ser valorizado profissional e socialmente, encontram-se respostas nas 
suas competências; na prova de que a solidariedade intergeracional se 
constitui importante caminho para o envelhecimento ativo e contribui 
para evitar doenças, promover atitudes positivas em relação à vida e 
melhorar a independência económica, cultural e física diária até pelo 
menos até aos 75/80 anos de idade.1 Agora, primavera de 2018, importa 
apoiar a emergência de públicos de mais idade que prolongam a vida 
ativa de trabalho através de mudanças de atuação por parte dos serviços 
de recursos humanos, protocolo, marketing e comunicação, que apoiam 
administrações e direções.

b. O “eu” e o “outro”. 

Nesta comunicação que envolve os mundos das pessoas de mais 
idade as preocupações para ajudar a criar sociedades competitivas 

1 PENA, António de Oliveira (2013); Envelhecimento Ativo. Realidade Profissional e Social a exigir 
novo paradigma de comunicabilidade; in CALEIDOSCÓPIO, Revista de Comunicação e Cultura; 1º 
semestre, 2013, semestral nº 13; Lisboa; Edições Universitárias Lusófonas; p 16.
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envoltas em marcas, imagens e performances, por parte da publicidade 
e de outras formas de comunicação referem-se para evitar que dominem 
quem já não pode seguir essa influência. Quando pessoas de mais 
idade, por questões de saúde ou financeiras não têm condições para 
acompanhar o bombardeamento televisivo e das redes sociais orientado 
para a cultura da imagem como projeção pessoal, podemos desejar-lhes 
que acompanhem o frenesim, cuidando de si, através do vestir com 
escolha cuidada e arranjo do corpo. 

Esta postura minimiza a procura da visibilidade através dos meios 
de comunicação social valorizando a opinião de outros que os rodeiam 
nos mais variados locais e situações. Nesta interligação do “eu” com 
o “outro” importa considerar que as autoestradas da comunicação, 
satélites, cabo (fibra ótica) e internet, estão aí – crescem – e são da maior 
importância ao bem-estar dos povos, provocando transformação da 
identidade cultural, novos modelos de individualismo, mas há formas de 
acompanhar a mudança com posturas inovadoras na forma de valorizar 
o coletivo e a ligação familiar.

Nos nossos mundos de convivência frequente através de 
conversas, almoços comemorativos, reuniões, jornais, e-mails, internet 
(blogues, facebook, linkedin e outros) o que nos acontece é estarmos 
rodeado por quem não dispõe de tempo e raramente escuta parecendo 
mover-se em competição com tudo e todos. De um modo geral não 
comentam posts nem participam na construção da sociedade, havendo 
apenas disponibilidade para criticar. Aceita-se aos jovens essa postura, 
embora se procure contrariar, mas tudo se deve fazer para convencer 
as pessoas de mais idade a utilizar a sua experiência para responder a 
perguntas com serenidade, comentar esta ou aquela postura de alguém. 
Enfim… comunicar, mesmo podendo haver risco de melindre.

c. Valorização do prazer sexual.

Na verdade aconteceu meditação para decidir a introdução deste 
âmbito quando a sexualidade ainda se considera tabu nas conversas 
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com pessoas de mais idade em especial mulheres. A metodologia 
de comunicação adequada a fazer saber e levar à prática o prazer 
sexual como agente para reduzir stress, melhorar autoestima, reduzir 
ansiedade e promover capacidades ao nível da disponibilidade corporal 
para produzir dopamina a partir de certas células do cérebro, tem como 
linhas de orientação: 

- Considerar que neste assunto o homem é diferente de mulher, 
daqui haver necessidade de planos de comunicação individuais 
respeitantes aos cuidados a ter. 

- Domínio da Comunicação, relevando critérios epistémicos, por 
parte da maioria dos intervenientes não havendo necessidade desse 
cuidado na classe médica que no entanto ganha com competências 
sobre a relação sistema/meio (Luhmann). 

A propósito da apresentação da tradução portuguesa do livro de 
Naomi Wolf, “Vagina – Uma nova biografia”, prefácio do padre, professor 
na Universidade de Coimbra, Anselmo Borges, no Diário de Notícias de 22 
de Março de 2014, a jornalista Joana Emídio Marques apresenta, em Artes, 
a reportagem: “Vagina é um ensaio onde se fundem experiências pessoais 
da autora, as suas conversas com médicos e cientistas de campos tão 
diversos como as neurociências, a medicina, a psicologia, a antropologia e 
até a literatura. (…) recorre a clássicos da literatura para explicar as relações 
entre a vivência corporal e sexual e a criatividade, a saúde, a capacidade de 
percepcionar o mundo e comunicar experiências.” Na peça a autora salienta 
a intervenção do padre Anselmo Borges na defesa da importância do livro 
para a definição do papel da mulher, sem esquecer a sexualidade masculina. 
Na parte final do prefácio Anselmo Borges diz-nos: 

“Mas a obra entra com saber por outras áreas e questões fundamentais 

deste tempo e de sempre, como a diferença entre a sexualidade feminina 

e a sexualidade masculina, a relação corpo/mente, no contexto de uma 

antropologia que se queira atenta aos novos continentes das neurociências e da 
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bioquímica, a influência essencial da linguagem,2 a violência sobre a mulher e 

os seus traumas e memórias destruidores, os malefícios ruinosos da pornografia 

– a pornografia reconfigura o cérebro –, uma educação humanizante para a 

sexualidade – não se procure aqui o erótico picante –, o misticismo. Uma 

obra que, pela originalidade provocante, vinculando neurofisiologia, história, 

espiritualidade e cultura, honra a autora e a Nova Delphi.”3

As leituras e intervenções em encontros como em Oeiras 
(CASO/IASFA – Viver os Desafios da Idade Maior – dias 20/21nov2014), 
relacionadas com a atividade sexual ao longo da vida, fundamentam 
esta parte da comunicação. Daquele Encontro, painel 1 SAÚDE E 
SEXUALIDADE (Sexualidade feliz e Sexualidade no idoso), salienta-se: 
sexualidade uma energia; barreiras à sexualidade; ensinar a mexer em 
todos os botões; aquilo que toda a gente sabe e ninguém fala; quem fala 
com idosos sobre problemas sexuais?; a sexualidade é a área da vida em 
que mais se mente; temática totalmente posta de lado e descoberta do 
corpo. Desta experiência resultou ter como certo, na cultura portuguesa 
envolvente das pessoas de mais idade, a atividade médica é a mais 
adequada para conseguir mudanças nesta problemática.     

2. Cristianismo e diálogos interconfessionais e interculturais
 
a. Contribuição para fazer da Igreja Católica redes de relações 

proporcionadoras de Qualidade de Vida.

Quando, em outubro de 2017, através da área de Ciência das 
Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
(ULHT), surgiu o convite para enviar uma proposta de comunicação ao 
Congresso Internacional “Cristianismo Cultura e Diálogo num mundo em 
mudança”, por três razões se aceitou o desafio. Por um lado mostrar 

2 O destaque que se fez, sobrepondo bold, tem a ver com a intervenção valorizar as estratégias de 
comunicação para conseguir demonstrar a importância da sexualidade na Idade Maior.
3 BORGES, Anselmo (2014); excerto do Prefácio, in livro, VAGINA – Uma nova biografia; Naomi Wolf; 
Editora Delphi; Funchal. p 13. (Título original; Vagina – A New Biographi; 2012)
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disponibilidade, em termos de agradecimento, ao dinâmico corpo 
docente da área organizadora que acompanho desde a sua criação e 
lhe sugerir como instrumento do seu inovador trabalho a utilização de 
novo modelo de comunicação. Por outro lado aumentar os caminhos 
académicos que se têm percorrido no sentido de procurar contribuir para 
melhorar a Qualidade de Vida das pessoas de mais idade acrescentando 
a influência da Igreja Católica. Por fim uma terceira razão ao procurar 
valorizar a nossa própria experiência do envelhecimento se estar a fazer 
com nítida ajuda do assumir, num segundo mandato, a participação no 
grupo de leitores da paróquia de Paço de Arcos desde a Páscoa de 2017.

Ao enfrentar diariamente a fuga da participação religiosa, pouco 
ou nada valendo as nossas afirmações ou mesmo exemplo, do bom 
que é para a Qualidade de Vida de todas as idades, mas em especial 
para o processo de envelhecimento, a iniciação ou a maior parte das 
vezes o retomar da prática religiosa, participando na missa dominical. 
Neste caso concreto do dia-a-dia importa apontar hipóteses de criação 
de redes de interligação da Igreja Católica com a Qualidade de Vida 
aproveitando o atual mundo de oportunidades emergente do pontificado 
do Papa Francisco. Agora estamos a ser desafiados para que o cristianismo 
reencontre as periferias, achando nós nesta intervenção, que também 
podemos considerar periferias os “outros” do prédio, da rua, dos locais 
onde estamos envolvidos social e profissionalmente e até da família, 
alargando o conceito, parafraseando do padre e professor José Tolentino 
de Mendonça, “A Igreja do século XXI assumirá a sua identidade periférica 
e desafiar-nos-á a descobrir as periferias como novos endereços de Deus. 
O cristianismo tem aí um encontro marcado com o futuro.”4

Nestas “redes de relações proporcionadoras de Qualidade de Vida” 
importa salientar que problemáticas perturbadoras como ressuscitação 
ou catequese de adultos podem contribuir para a curiosidade religiosa 
considerando que o ser humano se encontra cada vez mais disponível 
para conviver com a incerteza. No artigo, O que é ressuscitar? O padre 
e professor de Filosofia Anselmo Borges, salienta na parte final, “’Crer 
4 Semanário Expresso (Revista) de 27 de janeiro de 2018.
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em Deus quer dizer ver que a vida tem um sentido último, escreveu L. 
Wittgenstein. E se precisamente na hora da morte me fosse revelado 
que andei enganado? Também aqui concordo com o célebre Hans Küng, 
que também pergunta: ‘E se me tivesse enganado e na morte entrasse 
não na vida eterna de Deus, mas no nada? Se assim fosse, de qualquer 
modo teria vivido uma vida melhor e com mais sentido do que sem 
esta esperança”.5 Para trazer à prática religiosa como contributo para 
Qualidade de Vida das pessoas de mais idade importa tudo aproveitar 
como redes de relações desde o twitter utilizado pelo Papa Bento XVI ao 
instagram do Papa Francisco, facebook que muitos utilizam e plataformas 
inovadoras como Vamos Mudar o Mundo, da professora Maria Augusta 
Babo que nos convida a “Colocar o sorriso no rosto de um idoso. Este é o 
ponto de partida do projeto Eu Sou Outro (…)”6

  A terminar a passagem por alguns temas proporcionadores 
do desafio de se ir ingressando na experiência católica, mesmo com 
desconfiança e sem fé, talvez com auxílio da compreensão de alguns 
aspetos relacionados com tradição e inspiração, refere-se frei Bento 
Domingues, “Quem desafia quem?”, apelando à participação do 
conjunto da sociedade nas grandes decisões sobre a orientação da 
pesquisa científica e investimentos, “Com o Papa Francisco entramos 
numa Igreja que aceita ser desafiada, mas que desafia, não como quem 
manda, mas como quem serve a casa comum”.7 

b. Ecologia humana – Sentir harmonia e bem-estar face ao 
mundo criado – Encíclica “Laudato si”, Papa Francisco (24mai2015 – 
Pentecostes).

A segunda Carta Encíclica do Papa Francisco é contributo de 
excelência para este texto ao pretender sensibilizar para o diálogo no 
sentido da importância do envolvimento na Doutrina Social da Igreja não 

5 Diário de Notícias de 06 de abril de 2018, p 45.
6 Texto de Maria João Caetano, Diário de Notícias de 24 de março de 2018, p 33.
7 Jornal Público de 10 de dezembro de 2017.
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só cristãos (católicos) praticantes, mas todas as pessoas com quem nos 
interligamos em diversos âmbitos desligadas da curiosidade religiosa. 
O trabalho resultante do estudo desta Encíclica estende-se a todos 
os cidadãos daqui se relevar como porta de entrada privilegiada para 
melhoria da Qualidade de Vida. No capítulo I, “O que está a acontecer à 
nossa casa”, diz-se, “Os meios atuais permitem-nos comunicar e partilhar 
conhecimentos e afetos. Mas, às vezes, também nos impedem de tomar 
contacto direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com 
a complexidade da sua experiência pessoal. Por isso, não nos deveria 
surpreender o facto de, a par da oferta sufocante destes produtos, 
ir crescendo uma profunda e melancólica insatisfação nas relações 
interpessoais ou um nocivo isolamento”.8 Naturalmente que a ideia de 
incomodar quem nos escuta, seja jovem ou pessoa de mais idade, para 
ser muito difícil haver sentimento de ligação, amizade, com ou outros 
seres da natureza não havendo ternura, compreensão e em especial 
preocupação pelos seres humanos que nos rodeiam, dificulta um pouco 
a luta pelo meio ambiente, mas também neste aspeto a Encíclica deixa 
doutrina em Uma Comunhão Universal (números 89 a 92). 

Nesta altura, enquanto se preparava a Leitura II do Domingo III 
da Páscoa que se ia proclamar na Paróquia de Paço de Arcos; estando 
envolvido nesta bênção que constitui a Laudato Si’; tendo sonhado 
com a recolha de ensinamentos resultante da leitura, através do site 
da Santa Sé (www.vatican.va), da Terceira Exortação Apostólica do 
Papa Francisco, “Guadet et exsultate – Alegrai-vos e Exultai”; ter ontem 
acabado de ler Elogio da Sede,9 do padre, professor e poeta, José 
Tolentino Mendonça com prefácio do Papa Francisco; num dos dois 
jornais (papel) que se compram ao domingo – Público – sou alertado, 
logo na primeira página, para, “Entrevista ao padre-poeta que orientou 
o último retiro espiritual do Papa”, intitulada, “O Papa ajuda a viver um 
cristianismo com os pés na terra”, da qual se destaca, “Acabamos por 
nos consumir uns aos outros e não há um verdadeiro encontro, uma 

8 Laudato Si’ – Sobre o cuidado da casa comum; Paulus Editora, Lisboa, 2015. p 37.
9 1ª Edição, abril de 2018, Quetzal Editores, Lisboa.
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hospitalidade autêntica. Diminuímos a nossa capacidade de esperar 
uns pelos outros: ou é no imediato, ou não funciona”. Tudo isto causa 
inspiração para se terminar esta alínea “Sobre o cuidado da casa comum 
– Laudato Si’”, transcrevendo o início do número 201, “A maior parte dos 
habitantes do Planeta declara-se crente, e isto deveria levar as religiões a 
estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa 
dos pobres, a construção de uma trama de respeito e de fraternidade”.10     

c. Aspetos de comunicação relacionados com o capítulo VIII 
da exortação apostólica sobre o amor na família, “Amoris Laetitia” (A 
Alegria do Amor), do Papa Francisco (19mar2016 – Dia do Pai).

O capítulo VIII, Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, 
da Segunda Exortação Apostólica do Papa Francisco provocou em 
Portugal debate acalorado na sequência da divulgação da “Nota para a 
receção do capítulo VIII da exortação apostólica ‘Amoris Laetitia’” que 
serviu de base à reunião de vigários de 06fev2018 da Diocese de Lisboa. 
Nesta nota, ponto 5 (último), diz-se: “Com tudo isto presente, indico 
algumas alíneas operativas: a) Acompanhar e integrar as pessoas na vida 
comunitária, na sequência das exortações apostólicas pós-sinodais (…). 
b) Verificar atentamente a especificidade de cada caso. c) Não omitir a 
apresentação ao tribunal diocesano, quando haja dúvida sobre a validade 
do matrimónio. d) Quando a validade se confirma, não deixar de propor 
a vida em continência na nova situação. e) Atender às circunstâncias 
excecionais e à possibilidade sacramental, em conformidade com a 
exortação apostólica e os documentos acima citados. f) Continuar o 
discernimento, adequando sempre mais a prática ao ideal matrimonial 
cristão e à maior coerência sacramental”. Antes da nota de fevereiro 
de 2018 o capítulo VIII era analisado e discutido em diversos órgãos de 
informação em termos de se entender a pedagogia sobre o significado 
dos verbos acompanhar, discernir e integrar. Nas nossas leituras 
habituais, O FAROL de Setembro de 2017 (Folha Formativa da Paróquia 
10 Laudato Si’ – Sobre o cuidado da casa comum; Paulus Editora, Lisboa, 2015. p 148.
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de Paço de Arcos), DN de 06out2017, artigo do Padre Anselmo Borges 
(Diálogos do Papa Francisco e de Dominique Wolton: Politique et societé) 
e outros comentários. 

Pelo que se conhece dum modo geral as análises e comentários 
orientavam-se tendo em consideração a ideia da Exortação, “A ALEGRIA 
DO AMOR que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja”, com o 
significado morfológico dos três verbos e muitas passagens da Exortação 
como, por exemplo, o número 308 do capítulo VIII, “Todavia, da nossa 
consciência do peso das circunstâncias atenuantes – psicológicas, 
históricas e mesmo biológicas – conclui-se que ‘sem diminuir o valor do 
ideal evangélico, é preciso acompanhar, com misericórdia e paciência, 
as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo 
dia após dia’, dando lugar à ‘misericórdia do Senhor que nos incentiva a 
praticar o bem possível’”.11

Os aspetos de comunicação podiam ter outra receção se ao 
mencionado na alínea d) da nota de 6 de Fevereiro de 2018, “Quando 
a validade se confirma, não deixar de propor a vida em continência na 
nova situação”, se aumentassem referências práticas em termos de se 
aceitar a influência da inspiração baseada na doutrina do Papa Francisco 
para o assunto, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade.

d. Cumprir São Paulo: “Sede, antes, bondosos uns para os 
outros, compassivos: perdoai-vos mutuamente”.

Nesta comunicação orientada para fazer da prática católica 
instrumento positivo para as pessoas de mais idade interligarem com 
outras experiências na ajuda para se conseguir Qualidade de Vida é vital 
ter presente que no ambiente social da atualidade portuguesa se está a 
sugerir um desafio que pode exigir alguma dor para ter sucesso. 

A escolha em enfrentar o Novo Testamento – Ama o próximo 
como a ti mesmo – recorrendo a São Paulo com inspiração na Carta 
aos Efésios uma das influenciadas pela tradição em termos de se 
11 Amoris laetitia – A Alegria do Amor; Paulus Editora, Lisboa 2016. Pp 207 e 208.
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obterem verdades de sempre adaptadas aos dias de hoje com algum 
aggiornamento. A exortação aos batizados, vida exemplar, aponta o 
caminho que se escolheu para se ir procurando fé assumindo salutar 
mudança de comportamento em termos de em “Nós e os outros” se 
transformarem relações tóxicas em convivências salutares. Para esta 
atuação vamos meditar/estudar/aceitar São Paulo, texto da “Nova Bíblia 
dos Capuchinhos” (1ª edição, novembro de 1998): “Toda a espécie de 
azedume, raiva, ira, gritaria e injúria desapareça de vós, juntamente 
com toda a maldade. Sede, antes, bondosos uns para com os outros, 
compassivos; perdoai-vos mutuamente, como também Deus vos 
perdoou em Cristo”. A partir daqui enfrentar tradições com sabedoria 
permite obter competências comportamentais favoráveis a saborear de 
imediato o efeito do cristianismo na Qualidade de Vida, não havendo a 
necessidade de existência de fé. O mais importante a reter desta última 
alínea tem a ver com a procura de se conseguir satisfação em tratar bem 
quem nos trata mal convertendo relações tóxicas em saudáveis.

Para terminar este número dedicado a cristianismo e diálogos 
interconfessionais e interculturais, recorre-se a frei Bento Domingues, 
que nos diz: 

“A esperança tem muitos nomes. São frequentes as sondagens de opinião 

que tentam conhecer os desejos, as expectativas e as esperanças de cada um. 

Não é novidade nenhuma saber que todos desejam ser felizes. Varia muito, no 

entanto o que cada pessoa entende por felicidade”.12

3. Novo modelo de mediação

Este número apresenta passagens do modelo de mediação 
apresentado na tese de doutoramento defendida na FCSH/UNL em 23 de 
janeiro de 2006, adaptada a livro publicado em dezembro de 2016 pela 
Editora CRV, Curitiba/Brasil, Estratégias de Comunicação para reduzir 
a Incerteza em situações complexas de Decisão. Do diagrama funcional 

12 Foi morto, mas está cada vez mais vivo! Jornal Público de 01 de abril de 2018, p 31.
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salienta-se Critérios Epistémicos por ser paradigma vital quando se pretende 
comunicabilidade correta no âmbito da influência da vivência católica para 
melhorar a Qualidade de Vida de pessoas de mais idade e de outras.

Quem terá interesse no nosso trabalho, nos nossos desabafos, 
nas nossas meditações? Quais os sistemas ou agentes capazes de os 
comunicar? Que pessoas e meios estão em condições de ajudar a alterar 
comportamentos em relação a determinado assunto ou postura?

O modelo de comunicabilidade constrói-se a partir da interligação 
dos contributos de Teoria da Argumentação, Pragmática, Técnica, 
modelos valorizantes da Relação Sistema/Meio (improbabilidade da 
comunicação – Luhmann) e de Critérios Epistémicos caraterizadores de 
racionalidade. O conjunto aplica-se a qualquer assunto interligando os 
cinco paradigmas como esferas de competências de níveis diferentes 
conforme vivência pessoal ou desejo, disponibilidade para aprender e 
saberes/práticas. No diagrama constitui-se um espaço comum (triângulo 
central), sugerindo a exigência de mínimos de competência sobre cada 
um dos cinco paradigmas. Ao conjunto dos paradigmas interligados 
sobrepõem-se, uma espécie de coroa circular de valores e atitudes, 
conceitos a seguir na comunicação: APRENDIZAGEM; PARTILHA (de 
poderes, saberes e economias), COERÊNCIA, VERDADE e EFICIÊNCIA, 
neste caso particular da comunicabilidade recomendável importa 
acrescentar PERSISTÊNCIA.

No projeto de comunicabilidade baseado no diagrama funcional 
jogam-se esferas de conhecimentos/competências/práticas em todos os 
aspetos das mais diversas atividades humanas não se aplicando apenas 
à gestão e liderança como de um modo geral se considera.
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Persistência

Critérios Epistémicos 

O processo argumentativo desenvolve-se demonstrando que 
a correta compreensão do discurso e das crenças do autor provoca 
no auditório a sensação de que a maior parte daquilo que exprime é 
verdade, deve ser aceite e provocar alterações de comportamento 
(mudanças) nos auditores. O ceticismo evita-se com a presunção geral a 
favor da verdade das crenças e no evitar atitudes de dúvida sistemática. 
As reticências sobre as próprias potencialidades, ou relativa a factos, 
circunstâncias e, até, acontecimentos concretos, favorecem o ceticismo. 
O cético prejudica o ambiente social devido a frequentes temores, 
ansiedades e desconfianças. A percepção epistemológica da atualidade 
desenvolve-se na argumentação, no seu estatuto e na articulação 
da verdade com o racionavelmente aceitável. Este último princípio 
recomenda que se aceite a falta de competência nas diversas áreas 
envolventes, por um lado, mas por outro que se estudem e conheçam 
as partes e o conjunto para melhor se poder informar, comunicar e 
criar condições para alterar comportamentos. Esta componente do 
conjunto paradigmático de comunicabilidade é vital quando se pretende 
comunicar em termos de provocar mudanças de comportamento, como 
neste caso, envolvendo a literacia mediática. Os estudos decorrem no 
campo da Filosofia da Comunicação, relevando-se a necessidade de 
integrar Critérios Epistémicos baseados na teoria coerencial da verdade 
e do conhecimento para melhorar o processo comunicativo a partir dos 
conceitos de Jürgen Habermas. Estes conceitos são orientados para a 
procura da possibilidade de comunicação e de consenso através de atos 
de compreensão intersubjetiva, visando encontrar alternativas pelo 
melhor conhecimento das suas raízes.

A epistemologia da linguagem ainda não foi totalmente assumida 
na prática comunicacional, mesmo em ambientes científicos do âmbito 
das Ciências da Comunicação, mas constitui-se espaço de investigação 
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em especial na Filosofia americana. As posições de Donald Davidson 
são neopragmáticas com caraterísticas de racionalidade envolvendo 
o conceito de verdade ligado à comunicação. No texto “Uma Teoria 
Coerencial da Verdade e do Conhecimento”, incluído na obra, Verdade e 
Interpretação – Perspetivas da Filosofia, publicada em 1986, Davidson dá 
consistência a duas ideias através da concepção coerencial da verdade, 
das frases e do conhecimento: coerência produz correspondência; 
correspondência não exige confrontação. Para além das crenças do 
autor, Davidson salienta duas razões para ultrapassar a procura de base 
epistemológica para o conhecimento: fundamentação das crenças no 
testemunho dos sentidos (sensação, perceção e experiência); certeza de 
que as coisas parecem ser.

A terminar o resumo sobre a experiência comunicacional 
envolvendo critérios epistémicos caraterizadores de racionalidade 
realçamos, repetindo o afirmado inicialmente, que a orientação 
epistemológica da causalidade se desenvolve no ambiente 
argumentativo, nomeadamente no seu estatuto, nos seus poderes e na 
articulação da verdade com o racionavelmente aceitável.

Teoria da Argumentação

“O autor tem de se fazer compreender. A argumentação provoca, 
ou aumenta, a adesão do auditório às questões apresentadas. A ligação 
espiritual entre os interlocutores é indispensável à comunicação”.

“O processo argumentativo obriga a prévio conhecimento dos 
valores admitidos pelos interlocutores. Quando o orador parte do 
princípio de que o auditório concorda com determinadas questões, que 
são controversas, comete petição de princípio, erro grave quando se 
pretende persuadir”.

“A oportunidade do objeto da comunicação e o prestígio do autor 
conseguido através do conhecimento do seu currículo e outros atributos, 
convenientes à eficiência da comunicação, juventude, experiência (mais 
idade – VEP), qualidade, competência e disponibilidade”.
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“As entoações, posturas, gestos e olhares, desenvolvidos na 
interlocução, influenciam a eficiência da comunicação”.

“A organização dos discursos ajuda a criar consensos. Na 
sequência do contexto comunicativo, hábitos e conhecimento do 
auditório, a intervenção prepara-se analisando os seus limites, temporal, 
social, económico e psicológico, face à quantidade e qualidade dos 
argumentos”.

* Na Pragmática os conceitos e metodologias a salientar situam-
se num processo comunicativo orientado para as consequências e 
para os efeitos das ideias. Falar é agir, quando se fala desenvolvem-se 
sentimentos, pensamentos e comportamentos nos interlocutores. A 
pragmática constitui-se processo privilegiado na interlocução livre, com 
o fim de entendimento recíproco e mútuo do ser humano.

“Comunicar é agir. O autor desenvolve no auditório, sentimentos, 
pensamentos e comportamentos”; “A Comunicação eficiente pressupõe 
saberes mútuos e que haja intenções de autor e auditório considerarem 
que os enunciados produzem efeitos construtivos”; “O contexto em 
que decorre o processo comunicativo tem influência no sentido dos 
enunciados, uma vez que os interlocutores podem dizer coisas diferentes 
daquilo que pensam”; “Na Comunicação eficiente os intervenientes 
analisam o contexto envolvente: espaço, tempo, coisas, ações, estados, 
juízos, desejos, opiniões e suposições das pessoas que integram o 
processo comunicativo”.

* Técnica. “A natureza cultural da evolução técnica recomenda 
que se aproveitem todas as potencialidades dos interlocutores, quer 
venham da experiência teórica quer da experiência prática”.

“A Técnica faz parte do êxito do ser humano, sendo as decisões 
corretas encontradas no entrosamento dos saberes teórico e prático”.

“Hoje temos de aderir à comunidade virtual, protagonizada pelo 
computador multimédia (smartphone, tablet, outros), ligado às redes 
nacionais e mundiais, mas evitando mentalidade tecnocêntrica com 
bons contactos humanos e atividades corporais através de exercício 
físico, afetos e amizades”.   
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* Modelo valorizante da Relação Sistema/Meio. Na teoria 
sistémica tradicional o todo era formado por partes reunindo qualidades 
não possíveis em cada uma. Na nova teoria as estruturas e processos 
só são possíveis em relação a certo ambiente. Os sistemas são objetos 
que criam e regulam relações autoimplicativas, sendo a sociedade 
considerada objeto capaz de produzir relações. A comunicação é 
dispositivo de autorregulação sendo as operações de seleção que 
produzem a informação objetivo importante. “No conceito de sistema a 
comunicação é dispositivo fundamental da sua dinâmica desenvolvendo 
aspetos seletivos a três níveis: produção do conteúdo informativo; 
sua difusão; aceitação do conteúdo com a respetiva alteração de 
comportamento”. “A improbabilidade de comunicação acontece em 
três níveis: falta de compreensão, os intervenientes entendem apenas 
o que a memória permite; dificuldade de receção por razões de espaço, 
tempo e diversidade de interesses; resistência à aceitação do conteúdo 
da comunicação e dificuldade na mudança de comportamento”.

4. Plano de comunicação

Este último número consiste numa aproximação metodológica 
para dotar pessoas e organizações/instituições que possam sensibilizar 
a hierarquia e o mundo católico praticante no sentido de darem 
prioridade a estudos que permitam trazer mais pessoas à prática 
religiosa. Neste sentido o esforço deve ser realizado, em termos de 
prioridade, junto de católicos praticantes para assumirem mudanças 
orientadas para provocar o aumento da população que frequenta os 
ambientes paroquiais.

No estabelecimento do Plano de Comunicação destaca-se:
a. Necessidade de encontrar quem esteja em condições para 

assumir a ação junto dos ambientes religiosos de Portugal, da diocese 
de Lisboa e aqui da paróquia (Paço de Arcos). Esta questão, decisiva, 
considera-se hipotética tendo como objetivo provocar dinâmicas que 
a concretizem. Para cuidar de riscos provocados pela dificuldade de 
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comunicação deixam-se referências sobre a racionalidade sistémica 
de Luhmann, substituindo critérios de verdade e de justiça por 
transparência e coerência como condição de estabilidade do processo. 
Sobre este assunto João Pissarra Esteves na “Apresentação” da obra de 
Luhmann “A Improbabilidade da Comunicação”, diz: “A perspectiva de 
Luhmann é a de uma abordagem problematizante da comunicação, que 
começa precisamente por questionar as condições de improbabilidade 
da própria comunicação – a questão da improbabilidade tem, aliás, 
um alcance teórico mais amplo, relacionada com o processo social de 
ajustamento de expectativas e com a aceitação vinculativa de decisões 
sem exigência de motivação racional”.13

b. Ideias para chaves e planos para o êxito da Comunicação em 
novas realidades profissionais e sociais envolventes da Igreja, como se 
salientou no número dois, dando prioridade aos critérios epistémicos do 
modelo de mediação. 

c. Para a gestão estratégica da Comunicação, mesmo que seja 
trabalhada a nível individual, importa considerar a permanente procura 
de converter o Plano em realidade. 

d. Avaliar os resultados servindo-se da técnica de elaboração 
e controlo de projetos baseada no PERT (Project Evaluation and 
Review Technique) adaptado ao modelo de mediação para controlar e 
verificar se as estratégias foram as corretas e, se necessário, proceder a 
ajustamentos ou alterações nas atividades (tarefas). 

Exemplo de uma hipótese de programa PERT (adaptado ao 
modelo de mediação). Atividades para na última quinzena de novembro 
de 2018 realizar, no Salão Paroquial da Igreja de Paço de Arcos, uma 
conferência (troca de impressões), sobre o tema:

13 Luhmann (2006); p 23.
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Catolicismo e diálogos interculturais

Instrumento de Qualidade de Vida

A. Elaboração da proposta [duração de 90 minutos (20 de 
intervenção e 70 para debate)]; B. Submissão da proposta ao Prior 
(Padre José Luís); C. Convidar duas pessoas para colaborar na conferência 
(troca de impressões) em especial em termos de preparação do Salão e 
dispositivos para instalar o PPT; D. Preparar o texto base (10 pp, tipo 
12, times new roman); E. Preparar o PPT (10 quadros) para intervenção 
de 20 minutos e debate de 70; F. Convidar familiares e vizinhos para 
assistir; G. Dar conhecimento (convidar) a área de Ciências das Religiões 
da Universidade Lusófona; H. Procurar que a conferência (troca de 
impressões) seja divulgada nas missas da semana da sua realização; 
I. Informar os dois jornais que assino, “Voz da Verdade” e “Porta do 
Sol”; J. Informar o Padre Capelão do CASO/IASFA, procurando que haja 
participação de pessoas que considere conveniente; K. Informar A25A 
(participantes dos Almoços/Animados com Frei Bento Domingos e Padre 
Anselmo Borges); L. Informar os membros dos corpos sociais do CDPA e 
da AHBVPA.

Controlar às segundas-feiras de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2018
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Conclusão

Ao percorrer o texto nota-se que se precisa de mais espaço para 
se conseguir assumir a interligação entre os quatro âmbitos trabalhados 
até agora como importantes para se conseguir não só envelhecimento, 
mas em todas as idades, Qualidade de Vida. 

O percurso de certo modo inovador e por certo discutível em 
termos do porquê da escolha dos quatro assuntos relacionados com a 
Igreja Católica se referirem, principalmente, a temas desenvolvidos pelo 
Papa Francisco tem a ver com o nosso objetivo se situar na atualidade 
em termos de, para além da fé e de vivências de hoje e de ontem, o 
que importa é provocar nas pessoas mudanças de comportamento em 
termos de passarem a frequentar a Igreja Católica, mesmo que seja 
apenas por curiosidade.                  
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Resumo

A canção popular feita por protestantes brasileiros é parte 
intrínseca do cotidiano particular destes cristãos, mas também de seu 
culto religioso, não apenas nas liturgias dominicais, mas nos mais diversos 
eventos eclesiásticos. No Brasil, alguns eventos musicais protestantes 
se tornaram referência no campo da canção popular feita por cristãos. 
Entre estes eventos, destaque para o Rock no Vale, realizado há cinco 
anos no acampamento da missão Jovens da Verdade. Entre os vários 
convidados das cinco edições estiveram presentes artistas e grupos 
não relacionados com o meio cristão. A partir das ideias apresentadas 
no evento, propomos questões como: Há uma busca de diálogo 
entre fé protestante e cultura brasileira neste evento? Como a Igreja 
Presbiteriana do Brasil, da qual alguns líderes foram os organizadores 
do evento, se relaciona com o formato do Rock no Vale? A temática das 
letras das canções apresentadas pelos artistas cristãos e não cristãos do 
evento dialogam umas com as outras? 

Nossa metodologia envolveu entrevistas com os dois principais 
organizadores do evento, assim como análise de algumas letras de 
canções que já foram executadas nas edições e sua relação com a 
teologia reformada. Como referenciais teóricos, utilizamos Néstor García 
Canclini (hibridismo cultural latino-americano) e Paul Tillich (teologia da 
cultura). Nossa conclusão é que o Rock no Vale apresenta um discurso 
alinhado tanto com a teologia reformada como com a cultura brasileira, 
o que revela parte dos protestantismos que encontramos no Brasil 
contemporâneo.

Palavras-chave: cultura brasileira; canção popular; protestantismo
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Abstract

The popular song made by Brazilian Protestants is an intrinsic part 
of the daily life of these Christians, but also of their religious worship, not 
only in the liturgies of Sundays, but also in the most diverse ecclesiastical 
events. In Brazil, some Protestant musical events became reference in 
the area of popular song made by Christians. Among these events, Rock 
in the Valley stood out, being held five years ago in the mission Truth 
Youth camp. Among the various guests of the five editions some artists 
and groups unrelated to the Christian milieu were there. From the ideas 
presented at the event, we propose questions such as: Is there a search 
for a dialogue between the Protestant faith and the Brazilian culture in 
this event? How does the Brazilian Presbyterian Church, of which some 
leaders were the organizers of the event, relate to the format of Rock in 
the Valley? Do the themes of the lyrics of the main guests dialogue with 
the Brazilian culture and with the Protestant faith at the same time?

Our methodology involved interviews with the two main 
organizers of the event, as well as analysis of some lyrics that were 
performed in the editions and their relationship with the reformed 
theology. As theoretical references, we cite Néstor García Canclini (Latin 
American cultural hybridism) and Paul Tillich (culture theology). Our 
conclusion was that Rock in the Valley presents a discourse aligned with 
the reformed theology and, at the same time, to the Brazilian culture, 
which reveals part of the Protestantism that we find in contemporary 
Brazil.

Key words: brazilian culture; popular song; Protestantism
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Introdução 

Durante muito tempo no Brasil, a música feita por cristãos e 
não cristãos teve lugares bem definidos: a “sacra”, feita no púlpito e a 
“secular”, feita no teatro, bares e casas de espetáculos. No entanto, em 
certos eventos tais produções foram se fundindo, trazendo um público 
protestante atual que consome sem contestações, música feita por 
cristãos e não cristãos em um mesmo evento. Esse artigo apresenta um 
desses eventos, o Rock no Vale.

Tal dialogismo pode ser pensado à luz dos estudos de dois 
autores: Paul Tillich, com as teologias da arte e da cultura, que afirma 
que “esse é um aspecto do princípio protestante: Deus está presente 
na existência secular tanto quanto na existência sagrada [...]” (TILLICH, 
1987, p. 94), e Néstor García Canclini, com seus estudos sobre os 
processos de hibridismo cultural: 

Considero atraente tratar a hibridação como um termo de tradução entre 

mestiçagem, sincretismo, fusão e os outros vocábulos empregados para 

designar misturas particulares. Talvez a questão decisiva não seja estabelecer 

qual desses conceitos abrange mais e é mais fecundo, mas, sim, como continuar 

a construir princípios teóricos e procedimentos metodológicos que nos ajudem 

a tornar este mundo mais traduzível, ou seja, convivível em meio a suas 

diferenças, e a aceitar o que cada um ganha e está perdendo ao hibridar-se. 

(CANCLINI, 2006, Introdução XXXIX).

Além dessa base conceitual, realizamos uma entrevista com os 
idealizadores do evento, Rafael Diedrich Moreira do Amaral e Marcos 
Lima Botelho, pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil atuantes no 
campo missional relacionado à juventude, a fim de responder questões 
acerca do Rock no Vale.
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Os primórdios da música popular na Igreja protestante brasileira 
e sua fusão com a música feita por não cristãos

Importado do Jesus Movement dos anos 1960, onde milhares 
de jovens cristãos se reuniam nos Estados Unidos para cantar canções 
com instrumentos populares e ritmos como rock, contradizendo tanto a 
ideologia hippie como a tradição litúrgica protestante em voga, o Brasil 
conheceu o novo formato musical por meio de missões como Palavra da 
Vida, Mocidade para Cristo, Sepal e Jovens da Verdade (onde ocorre o 
Rock no Vale).

Além das influências musicais estrangeiras, os compositores 
protestantes brasileiros se valeram da MP1. Tais influências (estrangeiras 
e nacionais) podem ser observadas mais claramente a partir do álbum 
De Vento em Popa (1977), da missão e grupo musical Vencedores por 
Cristo, um álbum que serviu como divisor de águas, influenciando 
gerações e mais gerações de compositores a ter como base de influência 
os artistas populares e os ritmos do Brasil.2 

Uma das discussões mais intensas se referia a tratar ou não esse 
novo formato como “secular” opondo-o ao “sagrado” dos hinos antigos, 
órgãos e pianos. 

Todavia, ainda eram canções com letras de cunho cristão, 
utilizando textos bíblicos e narrativas evangelísticas. Quando os 
compositores protestantes brasileiros passaram a adotar em suas 
apresentações musicais (geralmente fora do templo) as músicas de 
outros compositores (não cristãos), houve uma profunda cisão entre 
aqueles que entendiam que o sagrado só era possível por meio de 
composições criadas por protestantes e os outros, que afirmavam 

1 "MPB', uma rubrica incorporada pela indústria musical para se referir a um segmento do mercado, 
reflete uma prática e uma concepção por um lado contraditória (popular mas não comercial, 
mesmo sendo produzida e distribuída como bem de consumo; próxima às 'raízes' rústicas regionais, 
mas 'sofisticada' e 'elaborada') e por outro excludente (nem toda música popular feita e consumida 
por brasileiros é 'brasileira')" (ULHÔA, 1997, p. 2).
2 CABRAL, Gladir da Silva; PEREIRA, Sérgio Paulo de A, «Contracultura no protestantismo: o álbum 
De vento em popa (1977)», Revista Ciências da Religião – História e Sociedade, São Paulo, n. 2, v. 
10, pp. 119-139, 2012.
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que o sagrado se manifestava também por meio da beleza e verdade 
encontrada em várias canções de não cristãos. 

Sobre essa dicotomia (secular e sagrado), Paul Tillich definiu 
três princípios a respeito dessa relação. O primeiro é a “consagração do 
secular”, mostrando que, mesmo sem a participação evidente de grupos 
religiosos, a cultura de um povo está sempre aberta à atuação do Espírito 
Santo. O segundo é a “convergência do sagrado e do secular”, onde o 
secular colabora para que o sagrado não se perca em sua infinitude, 
apresentando sua base finita (uma vez que o homem é finito). O terceiro 
é a “pertinência essencial mútua de religião e cultura”, onde a cultura 
atual, apesar de secular e aparentemente autônoma, está imersa no 
espiritual (CALVANI, 1998, pp. 65-66). 

A espiritualidade é fartamente encontrada nos artistas da MPB, 
sendo eles claramente adeptos de religiões ou não, uma vez que a cultura 
brasileira foi forjada, desde seus primórdios, sob elementos religiosos 
católicos, afrorreligiosos e ameríndios (a partir de meados do século 
XVII, protestantes também). Como exemplos, temos: Renato Teixeira 
em Romaria; Caetano Veloso em Santa Clara, Padroeira da Televisão; 
Dorival Caymmi em Oração de mãe menininha; Gilberto Gil em Iemanjá; 
Nando Reis em Mantra; Vinicius de Moraes e Baden Powell em Canto de 
Ossanha; Renato Russo (Legião Urbana) em Monte Castelo; O Rappa em 
Anjos (Pra Quem tem Fé) entre tantas outras canções e artistas. 

Um dos eventos protestantes que apresentou primeiramente o 
diálogo entre música cristã e não cristã em um palco foi o Som do Céu, 
promovido pela missão Mocidade para Cristo, em seu acampamento de 
São Sebastião das Águas Claras (MG), cujo diretor nacional é o pastor 
presbiteriano Marcelo Gualberto. Em seu palco, ainda na ativa há mais 
de 30 anos, artistas cristãos como Jorge Camargo, João Alexandre, 
Carlinhos Veiga, Gladir Cabral, Nelson Bomilcar, Baixo e Voz e Expresso 
Luz já apresentaram um repertório híbrido, com letras de cunho cristão 
e outras, de compositores da MPB não declarados como cristãos, como 
Milton Nascimento e o Clube da Esquina, Lenine, Djavan, Boca Livre, 
Chico Buarque, Ivan Lins entre tantos outros. 
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Em 2009, o Som do Céu produziu um documento chamado 
Carta do Som do Céu, onde artistas protestantes brasileiros debateram 
durante alguns dias assuntos relacionados à arte e o artista, levantando 
25 pontos, sendo alguns deles pertinentes à questão sobre secular e 
sagrado:

#2. Cremos que a arte, na perspectiva da graça comum, é um presente dos céus 

a toda a humanidade e não está restrita aos cristãos.

#12. Rejeitamos a dicotomia que faz separação entre o sagrado e o secular 

e cria espaços estanques na vida do cristão. O Senhor Jesus é soberano e 

governa todas as instâncias da vida, e, por isso, devemos somente a ele a nossa 

fidelidade, agradando-o em tudo e rejeitando tão-somente o que ofende a sua 

glória. 

#18. Incentivamos os músicos a expressar em sua arte a beleza de Deus por 

meio de uma contextualização e diversidade musical.

Portanto, a Carta do Som do Céu, nesses pontos, descarta a cisão 
entre secular e sagrado na arte, revela a possibilidade de fusão entre 
arte promovida por cristãos e não cristãos, assim como incentiva a busca 
dos artistas cristãos por contextualização e diversidade musical.

Outro evento realizado por protestantes brasileiros que 
trabalharam o dialogismo entre os cancioneiros cristão e não cristão foi 
o Terça de Graça, que ocorria toda última terça do mês na Comunidade 
Presbiteriana Libertas (Rio de Janeiro), sob a organização do músico 
protestante Fernando Merlino (que já tocou com diversos artistas da 
MPB (entre eles Chico Buarque, Emílio Santiago e Leny Andrade). Nesse 
púlpito ocorreram mais de 120 edições com Roberto Menescal, Claudio 
Nucci, Jane Duboc, Os Cariocas além de vários artistas protestantes. 

Assim como o Som do Céu e o Terça de Graça, outros eventos já 
fizeram essa ponte entre música realizada por cristãos e não cristãos, 
como o Nossa Música Brasileira (também promovido pela missão 
Jovens da Verdade) e o Sarau Fé Cega, Faca Amolada, que ocorria sob 
a supervisão do casal Tuco e Sandra Egg, na cidade de Blumenau (SC). 
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Portanto, as raízes de um evento como o Rock no Vale surgiram 
nos anos 1960, com Jesus Movement, álbuns como De Vento em Popa e 
eventos como Som do Céu.

Após essa perspectiva histórica apresentada, propomos adentrar 
mais diretamente no evento Rock no Vale, respondendo questões 
sobre sua natureza, organização, o porquê da escolha dos convidados, 
objetivos e sua relação com a cosmovisão cristã protestante reformada.

Rock no Vale e o diálogo contemporâneo com o protestantismo 
e cultura brasileira

O Rock no Vale, segundo seus idealizadores (a produtora Love7 
e a missão Jovens da Verdade), é um evento que traz um diálogo 
tríplice: arte (musical), religião (protestante reformada) e ecologia 
(sustentabilidade), sendo seus objetivos “[...] levar a missão integral 
aos nossos participantes, mostrar que nós cristão não somos alienados 
musicalmente e nem acerca dos problemas da nossa sociedade 
(BOTELHO, comunicação pessoal, 03 de abril de 2018).”

Sobre a escolha dos convidados, 

Buscamos sempre trabalhar com 60% do line-up confessional e 40% não 

confessional (nas duas primeiras edições foi 70%-30%), buscando artistas 

confessionais que não sejam declaradamente ditos como “gospel”, e artistas 

não confessionais que tenham letras inspiradoras, que sejam socialmente 

engajados e que não firam os princípios cristãos (DIETRICH, comunicação 

pessoal, 04 de abril de 2018).

Foram cinco edições até o momento, financiadas em 90% pelas 
inscrições e 10% por patrocinadores, cujos artistas encontram-se nos 
cartazes de propagandas (ANEXO).

A temática escolhida em cada edição passa por análise da equipe 
acerca das demandas sociais e ambientais brasileiras, assim como temas 
mundiais da ONU e outras instituições sobre assuntos como violência e 
ecologia.
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Além das apresentações musicais, há palestras. Entre os 
destaques, a candidata à presidência do Brasil em 2018, Marina Silva, 
esteve presente na edição de 2017, falando sobre sustentabilidade.

O personagem da marca visual do evento é um astronauta. 
Segundo seus idealizadores, “o astronauta apareceu [...] como uma 
proposta de alguém que vai se sentir em outro planeta se continuarmos 
destruindo o meio ambiente” (BOTELHO, comunicação pessoal, 03 de 
abril de 2018).

O personagem foi inspiração do designer Tercio, que buscou um futuro no 

qual todo ser humano teria que usar roupas de astronauta, pois já teríamos 

destruído o planeta de tal modo que não conseguiríamos mais viver sem 

proteção. Neste sentido, o astronauta é a lembrança de que devemos voar, 

entretanto sem deixar rastros de destruição (DIEDRICH, comunicação pessoal, 

04 de abril de 2018). 

O astronauta representa, portanto, questões relacionadas à 
sustentabilidade e os cuidados com o meio ambiente. Para além das 
questões envolvendo meio ambiente, o Rock no Vale visa também 
mudanças culturais por meio do Reino, nesse caso, relacionadas à 
teologia de viés reformada:

Acredito que a Igreja deva se atentar à esfera para a qual foi chamada, conforme 

a tradição calvinista holandesa (esfera da eclesiologia). No entanto, acreditamos 

que seja também responsável por conduzir artistas cristãos a serem produtores 

de mudança cultural na sociedade. Nosso papel é conectar estas duas esferas, 

para que estejam com discurso alinhado (DIEDRICH, comunicação pessoal, 04 

de abril de 2018).

Apesar do evento não estar ligado oficialmente com a Igreja 
Presbiteriana do Brasil (IPB), esse “discurso alinhado” pode ser 
encontrado na tradição reformada de teólogos holandeses como 
Abraham Kuyper (2002, p. 62-63), relacionado diretamente à teologia 
da IPB, que entende Deus como o Senhor soberano, presente em todas 
as esferas da vida. Os dois principais organizadores do evento, Rafael 
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Diedrich Moreira do Amaral e Marcos Lima Botelho, sendo pastores da 
IPB, transparecem portanto, sua formação teológica nas intenções do 
evento.

Esse dialogismo (música feita por cristãos e não cristãos), deveria 
ser visto como natural, pois a espiritualidade transcende os espaços do 
sagrado e do secular. Toda arte é essencialmente religiosa (CALVANI, 
1998, p. 67). Mesmo compositores como Chico Buarque, declaradamente 
ateus, têm em suas canções, variadas citações religiosas, mesmo que 
indiretas, como é o caso de Pedaço de Mim (1977).

Oh, pedaço de mim

Oh, metade afastada de mim

Leva o teu olhar

Que a saudade é o pior tormento

É pior do que o esquecimento

É pior do que se entrevar

Oh, pedaço de mim

Oh, metade exilada de mim

Leva os teus sinais

Que a saudade dói como um barco

Que aos poucos descreve um arco

E evita atracar no cais

Oh, pedaço de mim

Oh, metade arrancada de mim

Leva o vulto teu

Que a saudade é o revés de um parto

A saudade é arrumar o quarto

Do filho que já morreu

Oh, pedaço de mim

Oh, metade amputada de mim

Leva o que há de ti

Que a saudade dói latejada
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É assim como uma fisgada

No membro que já perdi

Oh, pedaço de mim

Oh, metade adorada de mim

Lava os olhos meus

Que a saudade é o pior castigo

E eu não quero levar comigo

A mortalha do amor

Adeus

Sobre essa canção, Alves (1984, p. 19) afirma “[...] essa coisa que 
falta, eu lhe dou o nome Deus”. É como se o artista não conseguisse 
escapar do assunto religião, uma vez que está intrinsecamente conectado 
à cultura nacional. 

Sobre o Rock no Vale, podemos citar trechos de canções como 
Quando a fé ruge, de artistas não declaradamente cristãos como 
Fernando Anitelli (O Teatro Mágico), executadas na edição 2017, que 
tratam sobre temas caros ao cristianismo como amor e fé:

Se é na sutileza,

Que reside a exuberância.

Busco ressonância,

Nos ideais do amor.

[...]

Oxidou,

A ponte, a fonte,

A chance de fundir o que rachou

E difundir pra gerações

A demanda do mundo é amar!

Quando há ferrugem, no meu coração de lata!

É quando a fé ruge, e o meu coração dilata!
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O Rock no Vale, ao convidar artistas não cristãos para um evento 
realizado por cristãos está levantando, assim como o Som do Céu e a 
Terça de Graça já fizeram, as seguintes questões: músicas podem ser 
consideradas «cristãs»? Se afirmativo, quais são as características de 
uma canção «cristã» e outra «não cristã»? 

Ao convidar Gungor, Mahmundi, Tiago Iorc, Banda Mais Bonita 
da Cidade, Scalene, Supercombo, 5 a Seco, Fresno, Sarah Renata e 
Fernando Anitelli, todos não declaradamente cristãos, os organizadores 
do evento estão colocando tais questionamentos à mesa e ao mesmo 
tempo apresentando respostas como: não há “música cristã”, mas 
cristãos compositores e não cristãos compositores, que podem 
apresentar discursos por vezes alinhados acerca de problemas sociais, 
ecológicos, políticos, econômicos ou religiosos do Brasil. Na tradição 
teológica reformada, todos os seres humanos, sem exceção, são criados 
por Deus e por isso têm a necessidade de se aproximar do Criador. 

Uma das formas de aproximação é a atitude quanto ao próximo, 
como ensina Jesus Cristo (Mateus 12.30-31). A canção Legado, da 
banda Scalene, que se apresentou na edição 2016, é uma forma de 
verificar discursos de bandas não cristãs alinhados com a cosmovisão 
cristã no que tange, por exemplo a perceber-se egoísta, materialista e a 
necessidade de agir pelo próximo:

Hoje me encontrei

Tão longe de mim

Tantas tropas eu armei

Com lanças de marfim

Um palácio de rubi

Fiz pra sustentar

Tantos sonhos que previ

Ali pra alcançar

Tanto quero, tanto busco

Mas quando acabar, o que deixo aqui?
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O homem se perdeu

Cego, já não vê

Além do que o colocar

No mais belo altar

A ilusão que está completo

Lentamente o desfaz

Tudo em busca de algo tolo

Que seu ego satisfaz

Tanto quero, tanto busco

Mas quando acabar, o que deixo?

Meu legado foi manchado por não ver além do que eu quis

Só me sentirei (Só me sentirei)

Pronto pra partir (Pronto pra partir)

Quando me doar, (Quando me doar) pelos outros ser

Ser, ser, ser, ser

Assim como esse exemplo, diversas outras canções poderiam ser 
levantadas para mostrar que o Rock no Vale é, para além do seu slogan 
“Música, Reino e Sustentabilidade”, uma importante ferramenta para 
compreender os processos de hibridação entre discursos cristãos e não 
cristãos encontrados na sociedade brasileira.

Conclusão

Em 30 anos, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
2012) constatou que os protestantes aumentaram de 6% para 22,2%. 
São várias as vozes protestantes no Brasil, por isso, o ideal é chamar de 
protestantismos (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 11). Neste 
artigo, não generalizamos os protestantismos brasileiros e sua relação 
com a música, mas focamos na realização de uma pesquisa sobre essa 
relação, por meio de um evento chamado Rock no Vale. 
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Como definiu Rookmaaker (2010, p. 50), “a arte não é neutra”, 
pois o artista revela seu eu e o mundo ao seu redor, assim como sentidos 
e símbolos para os assuntos, espaço e tempo que trata em suas obras. 
Se a arte não é neutra, tampouco será neutro um evento que a promove. 
Por isso, entendemos possível estudar os protestantismos encontrados 
na sociedade brasileira por meio do Rock no Vale.

Nesses processos de dialogismo entre músicas feitas por cristãos 
e não cristãos percebemos também ser possível surgir “algo novo” a 
partir de um hibridismo que está sendo praticado em cada uma de suas 
edições. Segundo Canclini (2006, introdução p. 22) 

“como a hibridação funde estruturas ou práticas sociais discretas para gerar 

novas estruturas e novas práticas? [...] Frequentemente a hibridação surge da 

criatividade individual e coletiva”.

Esse “algo novo” pode ser traduzido como novas formas de 
pensar a teologia acerca da arte e da cultura. Diálogos promovidos em 
eventos como esse promovem reflexão e consequentes mudanças no 
modus operandi litúrgico das denominações, sejam elas tradicionais, 
pentecostais ou neopentecostais. 

No entanto, historicamente, o ramo tradicional e em especial, a 
Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre teve em seus quadros músicos e 
lideranças que buscaram pensar criticamente o diálogo com a cultura 
brasileira, o que facilitou, em certo sentido, a criação do Rock no Vale 
por ministros presbiterianos. Diedrich (comunicação pessoal, 04 de abril 
de 2018) explicita que “[...] além das letras é importante a caminhada e 
relacionamento, e o evento preza por qualidade teológica reformada”.

Há uma busca de fusão entre fé protestante e cultura brasileira 
nas edições, cujo objetivo dos organizadores é “apresentar um diálogo 
de cosmovisão cristã integral, do trabalho integral, da vida integral, da 
missão integral.” (DIEDRICH, comunicação pessoal, 04 de abril de 2018).

Por fim, apresentamos algumas letras de canções que revelam que 
os discursos de cristãos e não cristãos por vezes se alinham, mostrando 
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o pensamento de Tillich acerca da espiritualidade que permeia toda a 
vida, dentro e fora dos templos. 

Esperamos que a academia continue a estudar as relações entre 
cultura brasileira, música e protestantismos a fim de compreendermos 
mais os dialogismos que levam a mudanças significativas na mentalidade 
nacional, visto serem os protestantes o grupo religioso que mais cresce 
a cada ano, e que pode revelar parte importante da identidade nacional 
contemporânea.
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Anexos

Imagem 1

Cartaz de divulgação do primeiro Rock no Vale (2013), com o line up.

O Astronauta é o principal símbolo do evento, que aparecerá em todas as propagandas.
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Imagem 2

Cartaz de divulgação do segundo Rock no Vale (2014), com o line up.
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Imagem 3

Cartaz de divulgação do terceiro Rock no Vale (2015), com o line up.
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Imagem 4

Cartaz de divulgação do quarto Rock no Vale (2016), com o line up.



374

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

Imagem 5

Cartaz de divulgação do quinto Rock no Vale (2017), com o line up.
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Resumo

Em pleno século XXI tem-se vindo a assistir no mundo ocidental 
ao surgimento de novos paradigmas entre as igrejas evangélicas 
mais concretamente nas igrejas ditas contemporâneas. Certamente 
resultantes de esforços de adaptação à cultura contemporânea, estas 
igrejas têm-se expandido muito ultimamente atraindo grandes camadas 
de população, especialmente as classes etárias mais jovens. Competindo 
de certa maneira com a visão e cultura de muitas das chamadas igrejas 
históricas, as igrejas contemporâneas têm conseguido agregar grupos 
de pessoas que aqui encontram na sua abordagem teológica, litúrgica e 
social um fator de inclusividade.

Palavras-chave: evangélicos, secularismo, teologia

Summary

In the 21st century, the Western world has been witnessing 
the emergence of new paradigms among evangelical churches, more 
concretely in the so-called contemporary churches. Certainly, as the 
result of efforts to adapt to contemporary culture, lately these churches 
have expanded greatly, attracting large segments of population, 
especially the younger age groups. Competing in a way with the vision 
and culture of many of the so-called historic churches, contemporary 
churches have been able to aggregate groups of people who find a 
factor of inclusiveness in their theological, liturgical and social approach.

Key words: evangelicals, secularism, theology
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Introdução

O enquadramento teológico, litúrgico e social das igrejas 
cristãs nos chamados tempos pós-modernos ou até mesmo na 
hipermodernidade não tem sido tarefa fácil de analisar, particularmente 
quando nos deparamos com uma enorme proliferação de igrejas 
independentes autonomeadas evangélicas no espectro religioso 
português. O termo hipermodernidade, remetendo para uma sociedade 
liberal caraterizada pelo movimento, pela fluidez e flexibilidade, expõe a 
rapidez do consumismo e da comunicação em massa, o enfraquecimento 
das normas autoritárias e disciplinares, o surto do individualismo e a 
consagração do hedonismo que se têm vindo a desenrolar no seio das 
sociedades ocidentais1. As igrejas cristãs evangélicas, também elas 
inseridas no meio desta cultura contemporânea ocidental, têm sofrido 
alguma influência na exposição da sua teologia, na sua liturgia e até nas 
suas relações sociais com a sociedade que se tem assumido cada vez 
mais como relativista, individualista e global.

De acordo com um estudo europeu publicado em 2018 pelo 
Benedict XVI Centre for Religion and Society, somente 57 por cento dos 
jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos de idade 
dizem ter alguma religião, sendo que 53 por cento se assumem como 
Católicos Romanos. Sendo Portugal um país maioritariamente católico, 
para muitas das igrejas cristãs não deixa de ser preocupante constatar 
que cerca de 42 por centos dos jovens entrevistados assumirem não 
ter qualquer religião. Se ainda estes dados não forem suficientemente 
preocupantes para as autoridades religiosas, o estudo ainda revelou 
que, dentro do universo daqueles que se dizem afiliados, por exemplo à 
igreja maioritária, somente 20 por cento daqueles assumem ter o hábito 
de ir ao serviço religioso pelo menos uma ou mais vezes por semana2. 

1 LIPOVETSKY, Gilles - Os Tempos Hipermodernos. São Paulo, Editora Barcarola, 2004. IBSN 85-
98233-05-6.
2 St Mary's University. Europe's Young Adults and Religion. [Em linha]. 23-03-2018. Disponível 
em: <URL:https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/europes-young-adults-and-
religion.aspx>
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Certamente que, atentos ao fenómeno de secularização que tem 
sido cada vez mais crescente no seio das sociedades ocidentais, será 
expectável que se coloquem questões no sentido de se tentar perceber 
o que está a acontecer nas sociedades contemporâneas acerca das 
práticas e crenças religiosas de determinadas igrejas, acerca da razão 
de as pessoas não estarem a ir à igreja e até inquerir se a fé religiosa é 
ainda relevante na sociedade dos dias de hoje. O surgimento de novos 
paradigmas nas igrejas contemporâneas poderá ser, em certa medida, 
devido ao esforço que estas fazem em adequar o seu discurso religioso 
de maneira a que o mesmo seja entendido pela mente pós-moderna. 

Igrejas contemporâneas em Portugal: um fenómeno 
essencialmente urbano

Segundo dados do Banco Mundial, cerca de 54% da população 
mundial vive em zonas urbanas e esses números não têm parado de 
aumentar. Portugal também não tem fugido à regra, com uma percentagem 
de 64% da sua população urbana distribuída maioritariamente no litoral 
do país3. Também de acordo com relatório com o Secretariado Nacional 
da Pastoral da Cultura e considerando concretamente o universo das 
igrejas Protestantes/Evangélicas, dos cerca dos 2,8% de fiéis existentes 
em todo o território nacional, 64% residem na grande área urbana de 
Lisboa e Vale do Tejo4. No que se refere aos escalões etários, este mesmo 
relatório indica que os Evangélicos com idades compreendidas entre os 
15 e os 34 anos são os que constituem os maiores grupos com 14,4% e 
48,9% respetivamente. Quanto ao grau de instrução, 31,1% dizem ter o 
3º ciclo do ensino Básico e 28,9%, o secundário concluído.

Ao contrário do que se verifica nos meios rurais, nos grandes 
centros urbanos, onde existem coexistem e interagem imensas 
3 The World Bank - Urban population (% of total). [Em linha]. 29-03-2018. Disponível em: <URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS> 
4 Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Catolicismo e outras "Identidades religiosas em 
Portugal": todos os resultados do estudo da Universidade Católica. [Em linha]. 29-03-2018. 
Disponível em: <URL:http://www.snpcultura.org/catolicismo_e_outras_identidades_religiosas_
em_portugal.html>
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culturas, observa-se uma diversidade de práticas religiosas e até uma 
maior facilidade de transitividade entre os fiéis de confissões religiosas 
diferentes. Também se constatou que a secularização não expulsou 
completamente a religião da sociedade pós-moderna, fomentando 
até um certo tipo de religião privada e individual5. Perante este novo 
fenómeno, vai-se assistindo ao incremento da concorrência no mercado 
religioso e da atividade proselitista de muitas igrejas agora com oferta 
de novos serviços e produtos religiosos direcionados, por exemplo, a 
certas culturas da sociedade urbana contemporânea. 

Obviamente que dentro do espectro religioso evangélico e 
especialmente no de cariz denominacional, existem ainda muitas 
comunidades que têm tido algumas dificuldades em interagir com a 
sociedade pós-moderna por ainda associarem a urbe ao mundo profano 
e terem uma postura defensiva perante as ’más’ influências do mundo. 
Talvez, devido a esta postura rígida e adversa à mudança, muitos 
fiéis, especialmente os mais jovens, acabem por abandonar estas 
comunidades. Por outro lado novas igrejas evangélicas em Portugal, 
muitas delas na sua grande maioria não denominacionais, têm-se vindo 
a pautar pelo seu grande crescimento nestes últimos anos e não deixam 
de surpreender pela sua melhor plasticidade em termos de adaptação à 
modernidade e pelo elevado impacto que têm tido principalmente junto 
de uma população de jovens urbanos mais escolarizados e com grande 
capacidade comunicativa6.

Em entrevista dada ao Jornal de Notícias, o presidente da Aliança 
Evangélica Portuguesa António Calaim, afirma que o número de igrejas 
evangélicas em Portugal entre o ano 2010 e 2016 baixou de 1640 para 
964, o que corresponde a uma diminuição de quase 40% do total. Entre 
as várias explicações dadas para a ocorrência deste fenómeno, conta-
se a secularização cada vez mais presente na sociedade portuguesa e a 

5 COX, Havey - La Religión en la Ciudad Secular, Hacia una teología postmoderna. Editorial SAL 
TERRAE - Santander, 1985.
6 VILAÇA, Helena (2017), "A religião na cidade: territórios, materialidades e comunicação", 
Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Número Temático - Processos 
sociais e questões sociológicas, pp.12-27.
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saída de muitos emigrantes brasileiros que constituíam parte de muitas 
dessas igrejas7. Mas muitos destes fiéis que têm ingressado nestas 
novas comunidades, principalmente de classe etária jovem, provêm 
também dessas igrejas tradicionais8. 

Mas o que distingue estas novas instituições religiosas das 
suas congéneres tradicionais? Importa aqui ressalvar que, dentro do 
universo das igrejas evangélicas mais tradicionais ou dos seus grupos 
denominacionais, existem diversas culturas cujas práticas religiosas 
podem variar em função da sua liturgia, da sua interação com a 
sociedade e, como não podia deixar de ser, na sua abordagem teológica. 
Quando se inquire acerca das causas do trânsito de fiéis de uma 
comunidade para outra elas serão certamente diversas e até fruto de 
escolhas individuais. A forte secularização existente nos tempos da pós-
modernidade, a desconstrução das verdades absolutas decorrentes do 
pensamento relativista até aos extremos consumistas a que o capitalismo 
tem vindo a impregnar cada recanto da sociedade individualista em que 
vivemos, tem também contribuído para que muitos também vejam as 
igrejas como uma espécie de mercado onde poderão satisfazer as suas 
necessidades mais imediatas. 

As próprias igrejas têm vindo a mudar a sua maneira de interagir 
com o mundo profano inovando na sua maneira de cativar novos 
membros e de se expandirem geograficamente através de fortes ações 
proselitistas agora adjuvadas dos modernos meios de comunicação, 
técnicas empresariais e de marketing. Assim, grosso modo, poder-se-á 
afirmar que estas comunidades religiosas não inovam em quase nada 
nas metodologias adotadas que têm contribuído para o seu crescimento, 
apenas as copiam do mundo profano e umas das outras, como veremos 
nos parágrafos mais à frente.

7 DIÁRIO DE NOTÍCIAS - Evangélicos perderam quase 700 igrejas desde o ano 2000. [Em linha]. 
02-03-2018. Disponível em: <URL: https://www.dn.pt/sociedade/interior/evangelicos-perderam-
quase-700-igrejas-desde-o-ano-2000-5733980.html>
8 PÚBLICO - Novas" igrejas atraem jovens que "fogem" das tradicionais [Em linha]. 06-03-2018. 
Disponível em: <URL: https://www.publico.pt/2017/04/15/sociedade/noticia/novas-igrejas-
atraem-jovens-que-fogem-das-tradicionais-1768666>
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Identificam-se algumas das características destas novas 
comunidades que em muito se diferenciam das igrejas denominacionais 
carismáticas mais clássicas: 

Comunidades inclusivas e abertas a subculturas urbanas

Com populações cada vez mais concentradas nas grandes 
urbes e onde uma sociedade cada vez mais individualista e alienada 
se vai impondo, observa-se a tendência dos indivíduos a constituírem 
pequenos grupos coesos, identificando-se entre si na partilha de 
ideologias, de modas e até de interesses comuns9. Também as políticas 
multiculturais implementadas na maioria das sociedades ocidentais vão 
favorecendo o aparecimento de grupos ou subculturas, já que existe 
agora uma mentalidade mais aberta àquilo que foge à norma. Também 
a abertura a novas culturas a que agora se vai assistindo no seio da 
sociedade pós-moderna e que é causadora da sua quebra de unicidade, 
vai criando as condições para o surgimento desses mesmos grupos. 

Algumas subculturas10 com conjuntos distintivos de valores e 
de comportamento em oposição à cultura dominante, como pessoas 
que impõem estilos diferenciados de moda no vestuário, no penteado 
e até em práticas de alteração corporal, são bem toleradas na maioria 
das igrejas contemporâneas. No caso das tatuagens e piercings, é 
sabido que na grande parte das igrejas cristãs ortodoxas houve sempre 
grande oposição a estas práticas “enquanto atentado à integridade do 
corpo” e até porque os símbolos gravados revestem-se muitas vezes 
de significados associados às culturas pagãs e esotéricas11 e portanto 
considerada prática não recomendada entre os seus fiéis. No entanto, 
aqui nestas novas igrejas, embora não haja qualquer incentivo direto 

9 SOCIOLOGY. Subcultural Theory of Urbanism. [Em linha]. [consult. 2018-04-05]. Disponível em: 
http://sociology.iresearchnet.com/urban-sociology/subcultural-theory-of-urbanism/
10 TURNER, Bryan S. (Ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press, 2006.
11 FERREIRA, Vítor Sérgio (2006). Marcas que demarcam Corpo, Tatuagem e Body Piercing em 
contextos juvenis. Tese submetida ao Departamento de Sociologia do Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa para a obtenção do grau de Doutor em Sociologia Especialidade em 
Sociologia da Cultura e da Comunicação, orientador:Prof. Doutor José Machado Pais.
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a estas práticas, prevalece a visão de que não importa o exterior das 
pessoas, a maneira como se vestem ou como adornam os seus corpos, 
mas a sua vida interior. 

 A subcultura hipster que tem sido objeto de estudo, pelo menos 
nas culturas anglo-saxónicas, é talvez o caso mais emblemático que 
importa aqui referir. O conceito de “hipster” é difícil de traduzir para 
o português mas pode ser melhor entendido como uma tendência, 
um estilo, uma subcultura urbana, sendo constituída geralmente por 
pessoas de classe etária jovem com espírito independente12. Algumas 
comunidades cristãs contemporâneas adotam bem o estilo desta 
subcultura, como o caso da Hillsong. Num artigo publicado pela revista 
Sábado em junho de 2017, a jornalista Catarina Ribeiro descreve bem 
o estilo e ambiente das reuniões dos participantes desta comunidade: 
os dirigentes adotam um estilo informal, desinibido, cool13 e onde 
os voluntários são, em grande parte, jovens – alguns com tatuagens, 
brincos - de “onda alternativa”. São claramente um dos alvos desta 
Igreja evangélica.14

A moda também é uma questão que marca muitas das 
subculturas e que até as identifica. Em igrejas mais tradicionais, 
onde até há bem pouco tempo era usual ir às reuniões da igreja com 
a melhor indumentária – a tradicional roupa de domingo – por vezes 
torna-se muito difícil para algumas subculturas se integrarem ali. Nas 
igrejas contemporâneas o simples facto de os seus líderes abdicarem de 
formalidades, de se vestirem de maneira informal com calças de ganga, 
usarem ténis de marca, é certamente algo intencional de maneira 
a propiciarem um ambiente de total à vontade no meio dos fiéis que 
assistem às reuniões. Até a adoção de determinado estilo de moda – 
incluindo as tatuagens ou percings – por parte da liderança de muitas 

12 MCCRACKEN, Brett. Hipster Christianity When Church and cool Collide. Baker Books, 2010. ISBN 
978-0-8010-7222-2.
13 A palavra cool tendo vários significados, num determinado contexto significa estar "elegante, 
atraente, interessante, etc. de uma forma que as pessoas admiram". Longman Dictionary of 
Contemporary English, 4th Edition (February 2, 2008).
14 SÁBADO. A igreja de Justin Bieber chegou a Portugal. [Em linha]. [consult. 2018-04-07]. Disponível 
em: <http://www.sabado.pt/vida/detalhe/a-igreja-de-justin-bieber-chegou-a-portugal>
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destas comunidades é apenas um meio usado para cativar as diversas 
subculturas à igreja e comunicar o evangelho sem as alienar. Para estas 
comunidades, a Igreja não deve ser um organismo estático, parado no 
tempo, mas antes de tudo deve evoluir na sua abordagem e maneira de 
comunicar com a nossa cultura moderna.

Para André Prim, fundador da comunidade V21 e autor do livro 
“Ele está sempre comigo”, o problema de, nas sociedades modernas, as 
pessoas não perceberem a Igreja deve-se ao facto a Igreja não perceber 
as pessoas. A sociedade foi progredindo e a Igreja parou no tempo15. 
Este movimento luta por uma cultura inclusiva onde toda a gente tem 
um lugar. Aqui nesta comunidade, que é constituída maioritariamente 
por jovens, é bem visível o ambiente informal.

Imagem 1 - V21 Portugal

15 PRIM, André. Ele está sempre contigo. Oficina do Livro, 2017 ISBN 978-989-741-615-6.
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Outras subculturas ou tribos urbanas como comunidades de 
jovens cujo estilo de vida se agrupa à volta da prática de surf, também 
são objeto de atenção por parte das organizações religiosas. A Surf 
Church Porto, é uma comunidade cristã contemporânea que, segundo 
um dos líderes Troy Pitney, tem por objetivo partilhar a mensagem de 
Jesus com surfistas e outros jovens que não se identificam com as igrejas 
tradicionais. O que é interessante é o desejo manifesto deste líder em 
criar outras “pequenas comunidades como esta (do surf), ligadas ao 
skate, à dança, ao que for”. O mesmo afirma que “Podemos ter pequenas 
comunidades que se ligam. Não sei. Igreja do Surf é um conceito fácil. 
Pode ser Igreja da Dança, Igreja da Arte, Igreja do Café. Uma Igreja do 
Café seria muito popular em Portugal”16.  

Imagem 2 - Surf Church Porto

Outro aspeto a ter em conta tem a ver com o estilo de música 
adotada nas igrejas contemporâneas. Mark Evens, responsável pelo 
Departamento de Música Contemporânea da Universidade Macquarie, 

16 PUBLICO. Surf, “uma maneira fixe de ser igreja”. Agosto 2016. [Em linha]. [consult. 2018-04-
08]. Disponível em: <https://www.publico.pt/2016/08/04/sociedade/reportagem/o-surf-como-
plataforma-para-a-mensagem-de-jesus-1740188>
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observa que o crescimento do uso de novas formas de música 
contemporânea junto das congregações pode estar diretamente ligado 
à proliferação e aumento da influência das igrejas pentecostais em 
todo o mundo17. Contrapondo-se a um estilo de música mais formal e 
litúrgico usado em muitas das igrejas evangélicas tradicionais, nestas 
novas igrejas é adotado o estilo rock em que equipas de músicos lideram 
a congregação disponibilizando a projeção das letras e coordenando a 
iluminação ao estilo das discotecas. As próprias letras das músicas que 
outrora se focavam mais na adoração comunitária, aqui muitas vezes 
enfatizam mais uma relação individual do fiel com Deus.

Por vezes estas comunidades têm agregadas a si pessoas 
mediáticas do campo da música pop, rock, funk e até das artes, o 
que acaba por ser uma mais-valia ao atrair jovens para o seu meio. A 
conhecida banda portuguesa HMB, da qual faz parte o cantor Héber 
Marques, tem ligações fortes com a igreja CCLX (Comunidade Cristã de 
Lisboa). Também na Hillsong em Nova Iorque a presença regular dos 
cantores Justin Bieber e Selena Gomez tem sido notícia em muitos 
jornais e revistas. Aqui em Portugal o ator Leandro Pires e a atriz Paula 
Teixeira são presenças regulares nos cultos desta comunidade.  

Imagem 3 - Selena Gomez Goes to Church With Justin Bieber in a Vintage Striped Top

17 EVANS, Mark. Open up the doors: music in the modern church. London, Equinox Publishing Ltd. 
2006, ISBN 1-84553-186-8, pp 87.
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O culto nas igrejas contemporâneas é bastante participativo e 
com bastante liberdade para a expressividade corporal como o bater 
palmas, levantar os braços, dançar. O ambiente é também de grande 
informalidade e muitas destas comunidades querem transmitir e 
infundir a ideia da igreja como um espaço acolhedor. Brian Houston, 
fundador da Hillsong, vê a sua comunidade como uma igreja que chama 
com um “Bem-Vindo a Casa” cada homem, mulher e criança que entra 
por suas portas18. Nas sete igrejas que a Hillsong dispõe em território 
nacional, todas elas dispõem de letreiros bem visíveis com a frase “Bem-
Vindo a Casa”, além de disporem de um staff de voluntários constituído 
na sua maioria por jovens, que saúdam calorosamente casa visitante 
que assistem a um dos vários cultos que decorrem durante o domingo. 
A igreja A Casa da Cidade do pastor João Martins também idealiza a sua 
comunidade como uma casa para a cidade de Lisboa e que seja uma 
família de famílias que partilha o amor de Deus com todas as pessoas19. 

Imagem 4 - Hillsong Portugal - Bem Vindo a Casa

18 HILLSONG Portugal – Brian Houston, A Igreja Que Eu Agora Vejo. [Em linha]. 22-03-2018. 
Disponível em: <URL:https://hillsong.com/pt/portugal/visao/>
19 A CASA DA CIDADE. Visão e Missão. [Em linha]. 23-03-2018. Disponível em: <URL: http://www.
acasadacidade.com/
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Outras igrejas, como a Comunidade Cristã de Lisboa do pastor 
Nuno Ornelas, inovam até na arquitetura da igreja. Todo o ambiente 
do local de culto é bastante acolhedor, começando pela receção 
das pessoas, passando pela acomodação das mesmas onde aliás a 
convencional cadeira individual cede lugar a uns confortáveis sofás 
dispondo a comunidade até de um bar onde quase tudo é oferecido 
gratuitamente à exceção do café. 

Conforme indica Brett McCracken, autor do livro “Hipster 
Christianity”, o que muito destas novas comunidades fazem é nada 
mais do que colocar o Evangelho ou a mensagem cristã num tipo de 
embalagem diferente, atualizar o seu estilo para que o mesmo possa ser 
relevante para determinado público20.

Todos estes fatores têm contribuído para que o crescimento 
destas comunidades contemporâneas seja feito maioritariamente com 
jovens e provenientes e provenientes das grandes urbes.

Imagem 5 - Comunidade CCLX - Portugal

20 MCCRACKEN, Brett. Hipster Christianity, revisited. [Em linha]. 23-03-2018. Disponível em: 
<https://www.convergemagazine.com/hipster-christianity-revisited-14394/>
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Utilização massiva de alta-tecnologia e de comunicação digital

De acordo com relatório do Pew Research Center em 2014, não 
existe praticamente dúvida alguma de que os Millenials (a famosa geração 
Y) é a geração que neste momento melhor aproveita e usa as novas 
plataformas digitais, – a Internet, a tecnologia móvel e as redes sociais 
– e a um ritmo maior e profundidade que as anteriores gerações21. Esta 
geração utiliza muito mais as redes sociais (certa de 80% mais do que os 
mais velhos) e que estão praticamente adaptados às novas tecnologias. 
Pode-se até dizer que grande parte das comunicações processadas 
entre as pessoas jovens é feita através de dispositivos móveis como 
telemóveis, tablets, portáteis e computadores.

As igrejas contemporâneas privilegiam a utilização de alta-
tecnologia. O cuidado preferencial na escolha de espaços modernos 
munidos de conforto e de toda uma infraestrutura que possibilite a 
comunicação através dos mais sofisticados meios audiovisuais é também 
uma preocupação destas igrejas. Alguns hábitos, como a leitura da bíblia 
e o ofertório estão já totalmente adaptados às novas tecnologias, seja 
pela leitura da mesma através dos dispositivos móveis, seja até pela 
possibilidade de pagamento eletrónico dos donativos.

Apercebendo-se também da enorme influência que a música 
contemporânea tem sobre os jovens, as igrejas modernas tentam criar 
dentro das suas comunidades um ambiente parecido ao que as pessoas 
estão acostumadas no seu dia-a-dia. Os momentos de louvor, além de 
serem dirigidos por equipas de músicos e cantores bem preparados, são 
assistidos por autênticas bandas equipadas com instrumentos musicais 
eletrónicos sofisticados e por potentes baterias. Não faltam por vezes 
jogos de luzes acompanhados com fumo, como se verifica em muitos 
dos cultos da Hillsong. A própria distribuição do som e de filmagens 
não é feita ao acaso e é geralmente entregue a equipas profissionais de 
maneira a criar ambiente apropriado para as audiências dos seus fiéis.

21 Pew Reserch Center. Millennials in Adulthood. [Em linha]. 21-04-2018. Disponível em: <URL:http://
www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/>



393

Imagem 6 - Hillsong Portugal - Lisboa

Os cultos são também muitas vezes transmitidos em direto 
servindo-se de modernos equipamentos para o efeito. Em algumas 
comunidades essas transmissões são feitas em circuitos fechados 
somente para determinadas comunidades afiliadas que ainda não 
têm uma equipa pastoral que lhes garanta um normal funcionamento 
dos serviços religiosos. Para muitas comunidades, os serviços em 
transmissão direta não são desejáveis pela preferência que se dá a que 
os fiéis assistam presencialmente aos cultos e até por razões de direitos 
de autor das músicas cantadas. 

Estas comunidades por vezes têm na sua orgânica verdadeiras 
academias de música, estúdios de gravação e distribuidoras cujo objetivo 
é, além de formar jovens músicos, vão de encontro aos estilos música 
mais em voga e que são os mais populares. 
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Abordagem teológica 

Outros estudos realizados recentemente pela Pew Reserch 
Center22 dão conta que grande parte dos jovens adultos nascidos entre 
1980 e 1996, consideram-se menos religiosos do que os seus pais e dos 
seus avós. Socialmente e politicamente, estes jovens são mais receptivos 
a temas como a da homossexualidade e o aborto e até a aceitar a teoria 
da evolução como a que melhor explica o processo evolutivo da vida 
humana ao invés da visão clássica do criacionismo. Valores éticos antes 
considerados como absolutos pelas gerações mais antigas são agora mais 
relativizados. Até práticas religiosas regulares, como a oração, leitura da 
bíblia e a maneira como a leem (interpretando-a ou não literalmente) 
mudaram muito nesta geração dos Millenials. 

Certamente que muitos destes jovens que constituem grande 
parte das igrejas contemporâneas são adversos a uma sociedade com 
excesso de regras, inclusive as que são provenientes de algumas culturas 
religiosas mais conservadoras na observância das suas doutrinas e praxis 
religiosa. Alegam que muitos dos que os acusam são os mesmos que 
por vezes mais escondem os seus vícios e defeitos. Assim o paradigma 
de liderança na igreja que estes jovens desejam é uma comunidade 
onde todos, e principalmente os líderes, reconheçam as suas próprias 
limitações e que sejam mais tolerantes para com as falhas do próximo23. 
Nota-se até que o sentimento de inimizade contra a sociedade profana 
e altamente secularizada, com seus valores e cultura muitas vezes 
contraditórios com a vivência cristã idealizada por grande parte das 
igrejas ortodoxas, se vai diluindo aos poucos e, nalguns casos, desaparece 
quase por completo, razão pela qual de alguns sectores daquelas igrejas 
acusarem estas novas comunidades contemporâneas de subscreverem 
um cristianismo cool.

22 Pew Reserch Center. Religion Among the Millennials. Introduction and Overview. [Em linha]. 
12-04-2018. Disponível em: <URL:http://www.pewforum.org/2010/02/17/religion-among-the-
millennials>
23 ODYSSEY. Millennials And "Cool" Christianity. [Em linha]. 18-04-2018. Disponível em: <URL:https://
www.theodysseyonline.com/millennials-and-cool-christianity>



395

A adjetivação de cool, associada neste caso a determinada 
comunidade religiosa, pretende transmitir a ideia de ser fixe, “legal”, 
inclusiva. Este conceito, segundo o historiador de arte Robert Farris 
Thompson, tem a ver com tranquilidade social e transcendental. É 
um estado de repouso, paz ou simplesmente de não-conflito. Muito 
provavelmente, é a partir deste conceito que nós temos expressões 
como “Eu sou legal com isso”. Ser legal, então, é estar perpetuamente à 
vontade, relaxado24. 

Será certamente difícil fazer aqui uma retrospetiva sobre o evoluir 
da fé cristã ao longo dos séculos e a sua relação com a sociedade, mas 
é certo que desde o alvorecer do Século das Luzes, a secularização tem-
se vindo a impor cada vez mais nas sociedades ocidentais. Conforme 
já referido atrás, as gerações Millenials têm sido um tremendo desafio 
para muitos dos líderes cristãos. Como inverter a tendência de abandono 
ou até do desencanto que muitos jovens têm perante a igreja? Como 
fazê-los retornar à fé? Como se poderá contextualizar o kerigma do 
Evangelho ao homem moderno, a esta presente geração? Terá de ver 
com os meios, a abordagem ou com a alienação de certos princípios 
de fé que são inerentes à mensagem do próprio cristianismo? Se as 
alterações à abordagem podem passar por liturgias não convencionais, 
o mesmo poder-se-á não dizer do discurso da mensagem transmitida 
através do culto e até das letras das músicas cantadas pela assistência.

Muitas das igrejas contemporâneas expõem uma teologia que 
evita, por exemplo, a antropologia calvinista que expõe o homem como 
tendo uma natureza totalmente depravada e onde esta abordagem está 
pelo menos ausente do discurso religioso direto. Todos são convidados 
a virem à igreja independentemente de como estão: com piercings, 
tatuagens, com orientações sexuais fora do convencional. Também se 
verifica uma certa alienação do papel comunitário da igreja ou dos seus 
líderes em controlarem ou disciplinarem eticamente os seus fiéis: esse 

24 Pastor Dave Online. Reflections on Christ and Culture. A Theology for Hipsters (Part 4): Concepts 
of Cool. [Em linha]. 15-04-2018. Disponível em: <URL:https://pastordaveonline.org/2011/07/28/a-
theology-for-hipsters-part-4-concepts-of-cool/#_ftn2>
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papel é reservado diretamente agora a Deus, não aquele Juiz implacável 
que condena as pessoas de acordo com os seus atos, mas que deseja 
que todos se venham a salvar. Conforme já referido atrás, a tomada de 
posição relativa às alterações do corpo, como as tatuagens e os piercings 
e que são condenadas por algumas igrejas evangélicas, aqui são 
permitidos porque, conforme afirma um dos responsáveis da Hillsong, 
a hermenêutica que se faz sobre os textos bíblicos que as condenam 
(Levítico 19:28) vai no sentido de que essas leis já foram caducadas 
devido ao facto de Jesus ter morrido na Cruz (e assim as ter revogado)25. 

Muitas das acusações das igrejas mais conservadoras para com 
estas novas igrejas contemporâneas é o facto de estas adotarem um 
evangelho socialmente aceitável ao invés de um cristianismo radical. 
O clima até nalgumas congregações é o de uma autêntica guerra 
civil contra tudo o que é considerado uma tolerância ou até mesmo 
cedência em temas como a homossexualidade26, o aborto, a eutanásia, 
e a transsexualidade. Existem também outras doutrinas igualmente 
irrevogáveis como a da inerrância bíblica, a existência do Inferno e do 
Julgamento final que raramente são focadas ou tratadas com alguma 
subtileza em muitas das igrejas contemporâneas. Também é certo 
afirmar que existem comunidades modernas que, apesar de terem uma 
abordagem mais moderna e orientada para o homem contemporâneo, 
não deixam de subscrever a doutrina cristã ortodoxa, normalmente 
através dos seus credos ou declarações de fé. 

Conclusões

Na contemporaneidade e no seio de muitas igrejas evangélicas 
cristãs assistimos sem dúvida a uma tensão entre a visão de uma 
comunidade de fiéis que se quer preservar pura do contacto com o 
25 JOY!Digital. Carl Lentz Says Old Testament Passage Forbidding Tattoos Does Not Apply Today. [Em 
linha]. 12-04-2018. Disponível em: <URL:http://www.joydigitalmag.com/news/carl-lentz-says-old-
testament-passage-forbidding-tattoos-not-apply-today>
26 The Washington Post. Can hipster Christianity save churches from decline? [Em linha]. 15-04-
2018. Disponível em: <URL:https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/07/27/
can-hipster-christianity-save-churches-from-decline/?utm_term=.05d23337cd91>
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profano e do mundo exterior com as suas múltiplas e facetas culturais 
e a visão daqueles que advogam uma abertura à sociedade e a uma 
interação com a mesma através da inculturação, ou seja, da adoção das 
suas práticas de fé no contexto da cultura de onde pretendem difundir 
o evangelho. Se por um lado é verdade que as práticas religiosas da 
cultura destas igrejas contemporâneas se adaptaram ao meio urbano, 
verifica-se, contudo, que para muitas delas, essa inculturação da fé cristã 
não alterou nem deformou em quase nada o conteúdo da mensagem 
evangélica assumidamente ortodoxa.

Como vimos, a adoção de determinados estilos de vida 
subordinada a determinada subcultura por tarde das igrejas 
contemporâneas, sejam elas na estética, nos géneros musicais, na 
liturgia e até no espaço de culto, vai-se tornando cada vez mais uma 
prática corrente, principalmente naquelas igrejas que desejam alcançar 
as gerações mais jovens e especialmente nas urbanas. A utilização 
massiva das modernas tecnologias e dispositivos de comunicação têm 
igualmente um papel importante neste processo de contextualização e 
de aproximação às subculturas urbanas. 

Já no que se refere à exposição teológica destas igrejas 
contemporâneas, podemos aqui encontrar uma grande variedade de 
abordagens à maneira de como comunicam a mensagem cristã ortodoxa 
tal como é expressa nos credos ou declarações de fé adotadas pela 
grande maioria das igrejas evangélicas. Como se tem vindo a verificar, 
doutrinas inegociáveis à ortodoxia como as posições negativas acerca 
da homossexualidade, do aborto, da eutanásia e até da leitura histórico-
critica das sagradas escrituras, têm vindo cada vez mais a serem aceites 
pelas gerações contemporâneas. A maneira de como estas igrejas têm 
exposto estes temas perante esta geração dos Millenials tem certamente 
alguma influência na adesão destes às suas comunidades e isso poderá 
explicar o seu rápido crescimento em detrimento de muitas das igrejas 
mais ortodoxas.

O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, capítulo 9, versículos 
19-23 descreve bem o processo da inculturação e contextualização. 
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Este processo não é, como ele próprio descreve na sua carta, acerca 
da própria mensagem que ele pretende transmitir, mas tão-somente 
acerca de si próprio, da sua própria pessoa.

“Pois eu sendo livre em relação a todos, fiz-me escravo de todos, para os ganhar 

em maior numero. E tornei-me para os judeus como judeu; aos que estão sob 

a lei <apresentei-me> como sob a lei, não estando eu próprio sob a lei, para 

ganhar os que estão sob a lei. Aos que não têm lei <apresentei-me> como sem 

lei (embora eu não esteja sem a lei de Deus porque tenho a lei de Cristo) para 

ganhar os que não têm lei. Tornei-me fraco perante os fracos, para ganhar os 

fracos. Tornei-me todas as coisas para todas as pessoas, para salvar alguns a 

qualquer custo. Todas as coisas eu faço por causa da boa-nova, para delas me 

tornar participante”27

Existe aqui um compromisso do apóstolo Paulo, tal como 
em muitas das igrejas cristãs contemporâneas, com os costumes de 
determinada subcultura, com os seus hábitos alimentares, ritmo 
de vida, restrições e constrangimentos, mas sem jamais sujeitar a 
mensagem que pretendia transmitir ao mesmo processo. Certamente 
que poderão existir efeitos colaterais nesta abordagem e metodologia, 
em que a mensagem cristã é simplesmente sonegada e até mesmo 
distorcida, transformando-se minimalista e adaptada a determinada 
subcultura. Talvez seja essa a abordagem de muitos líderes que mudam 
a sua base doutrinária de maneira a acomodá-la à mentalidade pós-
moderna de muitos dos jovens contemporâneos e assim os atrair às 
suas comunidades conforme nos indica Timothy Keller, famoso pastor, 
teólogo e apologista cristão28.

A igreja cristã tida, talvez para muitos, como uma das mais 
antigas instituições humanas, tem vindo ao longo dos séculos sendo 
sujeita a inúmeros processos de transformação, sejam eles estruturais, 
doutrinários ou litúrgicos. Talvez um dos maiores desafios atuais da igreja 

27 BÍBLIA. Volume II, Novo Testamento. Tradução do grego, apresentação e notas de Frederico 
Lourenço. Lisboa, Editora Quetzal, 2017. ISBN 978-989-722-347-1
28 KELLER, Timothy. Center Church: doing balanced, gospel-centered ministry in your church. 
ZONDERVAN, 2012. ISBN 978-0-310-49418-8
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cristã face ao secularismo e cultura pós-moderna, seja a adaptação da 
sua mensagem às presentes e futuras gerações. Os novos paradigmas 
adotados por muitas das igrejas evangélicas contemporâneas são 
certamente um contributo que se pode considerar positivo para uma 
igreja que se deseja dinâmica e adaptada à pós-modernidade.
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Resumo

Após a aprovação da lei 10639/2003, os estudos regionais no 
Brasil sobre as religiões de Matriz Africana têm apresentado evidências de 
situações de intolerância e proteção das mesmas por parte das religiões 
de matriz cristã, a saber: Os Evangélicos Pentecostais/Neopentecostais e 
o Catolicismo. Esta comunicação apresenta os resultados da investigação 
realizada pelo grupo de pesquisa Educação, Ética e Diversidade intitulada: 
Na trilha dos Orixás: origem e extensão do espaço sagrado  das religiões 
de matriz africana em Belo Horizonte/MG, de 1960 aos dias atuais; e, 
parte da pesquisa em desenvolvimento: Diversidade na Escola - A Trilha 
dos Orixás na legitimação da lei 10639/20031. No intuito de situá-las por 
região, na primeira pesquisa realizou-se o levantamento e o mapeamento 
das casas de tradição afro-brasileiras na cidade de Belo Horizonte/MG 
e seus resultados evidenciaram o caminho da intolerância religiosa. 
Na segunda pesquisa, tem-se a continuidade deste projeto a fim de 
compreender a relação destas casas com o espaço da escola. A partir do 
mapeamento das escolas próximas às casas de santo, verificar-se-á, no 
espaço escolar, a presença/ausência das tradições de matriz africana, a 
partir da lei 10639/2003, e a questão da intolerância religiosa (geradora 
de violências). Como metodologia tem-se o georeferenciamento e a 
metodologia de história oral. Os resultados parciais destas pesquisas têm 
constatado que há, por parte das religiões de matriz cristã em relação às 
tradições afro-brasileiras no espaço urbano, uma ambiguidade traduzida 
como: proteção e intolerância. 

Palavras-chave: Religiões de Matriz Africanas. Intolerância 
religiosa. Educação

1 Estas pesquisas têm financiamento do FIP (Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC- Minas).
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Abstract

After the approval of Law 10639/2003, the regional studies in 
Brazil about African religions have presented evidences of situations 
of intolerance and protection by the same Christian  religions, as: 
Pentecostal/Neo-Pentecostal Protestants and Catholicism. This 
communication presents the results of the research carried out by the 
research group Education, Ethics and Diversity entitled: On the Orixás 
track: origin and extension of the sacred space of religions African in Belo 
Horizonte/MG, from 1960 to the present day; and, part of the research 
in development: Diversity in the School - The Trail of Orixás in the 
legitimation of the law 10639/2003. In order to situate them by region, 
in the first survey data and mapping of Afro-Brazilian tradition houses in 
the city of Belo Horizonte/MG were colected, and their results showed 
the path of religious intolerance. In the second research, we have the 
continuity of this project in order to understand the relation of these 
houses with the school space. From the mapping of the schools close 
to the “casas de santo”, the presence/absence of the african traditions  
will be verified, starting from the law 10639/2003, and the question 
of religious intolerance (which generates violence). As methodology is 
the georeferencing and oral history methodology. The partial results of 
these researches have verified that there is an ambiguity translated by 
the Christian religions in relation to the Afro-Brazilian traditions in the 
urban space, translated as: protection and intolerance.

Keywords: African Religions. Religious intolerance. Education
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Introdução

As religiões que possuem o livro sagrado (aqui destacamos o 
cristianismo) estabelecem em seu princípio ordenador a tolerância 
como uma virtude a ser vivenciada e o seu oposto, a intolerância em 
práticas individuais e coletivas evidenciadas a partir de exclusão e 
perseguição, que não é novidade ao longo da história das religiões. Em 
seu caráter histórico dentro das religiões o termo remonta ao século 
XVI. O historiador, Le Goff (2000, p. 36) afirma que:

a noção de tolerância e, correlativamente, a de intolerância surge no século XVI. 

Uma de suas primeiras utilizações públicas é encontrada no Edito de Tolerância 

(1562), que concede liberdade de culto aos protestantes. A partir do final do 

século XVII, ela é amplamente utilizada (assim como a de intolerância).

 Ao abrirmos uma fresta no passado, é possível perceber o núcleo 
das religiões do livro sagrado no qual foi formado um sistema de valores 
(dos séculos V ao XV) que marca o estabelecimento do cristianismo na 
tradição ocidental com seus conflitos e contradições. Tolerar o diferente 
ou violá-lo é uma prática conhecida na história do ocidente no que se 
refere às religiões do livro, tanto que os medievalistas vão considerar a 
Alta Idade Média como uma época tolerante. 

É sempre bom lembrar, no entanto, que conforme Le Goff (2000, 
p. 39) “Do século XI ao XIV [...] a cristandade torna-se uma sociedade de 
perseguição que o cristianismo” faz vítimas os judeus e os muçulmanos 
e, posteriormente, os heréticos como é o caso dos cátaros. Não é de 
estranhar que esta prática da intolerância ao diferente construirá 
instituições de exercício de violências já conhecidas como: a Inquisição 
e a escravidão.

Tolerância e intolerância, na compreensão das religiões, são 
marcadas em abordagens teóricas de autores como John Locke e 
Voltaire. O primeiro, em sua obra “Carta acerca da Tolerância” (1689) 
que sempre é consultada, tendo em vista a abordagem que nos remete 



408

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

ao direito público ocidental, afirma que “nenhum Estado tem a missão 
de salvar almas, nem a competência de avaliar a verdade religiosa, 
devendo proteger os direitos humanos e garantir a tolerância em 
relação às confissões religiosas”. (Viegas, 2016, p. 15). O segundo, no 
século XVIII em seu Tratado sobre a Tolerância (1792), retrata um caso 
em Toulouse sobre a intolerância religiosa na conversão ao catolicismo2.

É evidente que as vítimas da intolerância vão sendo outras à 
medida que os grupos religiosos vão adquirindo poder e unidade. Isto se 
dá de tal maneira que o campo da violência se atrela ao da intolerância. 
Se a virtude da tolerância é forjada em seu oposto pela massa de 
intolerantes, entendê-la na contemporaneidade é perceber os modos 
de resistência de religiões que não possuem poder e nem unidade 
religiosa. 

Tal situação carece ser pensada, a partir de princípios ordenadores, 
o que nos remete ao fundamento do princípio da tolerância que, no 
século XX, é reconhecido pela ONU na Declaração dos Direitos Humanos 
no seu artigo 18.

Artigo XVIII - Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou 

crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela 

prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. (Unic/Rio, 

2009, p. 10).

Ao buscarmos compreender a dicotomia tolerância e intolerância 
no campo religioso, a partir de pesquisas relacionadas a religiões sem 
o livro sagrado – como é o caso das religiões de matriz africana – nos 
deparamos na cidade de Belo Horizonte/MG com a existência deste 
conflito evidenciado, fato que demanda reflexões mais apuradas no que 
se refere às unidades religiosas de natureza cristã. 

2 Este fato refere-se “a um comerciante, calvinista acusado por um suposto homicídio de seu filho, 
o qual se converteu à religião católica, o que gerou entre a comunidade cristã, ódios e conflitos. 
(VIEGAS, 2016, p. 15).
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  Nesta perspectiva, para entendermos os fatores que culminaram 
no par tolerância e intolerância dentro do cristianismo atual, torna-se 
fundamental, portanto, apreender o processo sincrético das religiões 
e a, partir dele, desvelar atos/condutas de ignorância/preconceito por 
parte de algumas unidades cristãs.

O processo sincrético é inerente a todas as religiões. Apesar disso, 
nem sempre há uma aceitação desse fato pelas vertentes religiosas, 
visto que tal processo é, por vezes, entendido como algo pejorativo, 
indicando impureza, principalmente, quando acontecem entre correntes 
religiosas dominantes e correntes religiosas pobres e marginalizadas 
pela sociedade.

Independentemente da forma, por vezes pejorativa, e da não-
aceitação proveniente da mistura, justaposição ou paralelismo entre 
os elementos, ritos ou costumes das diferentes religiões, o sincretismo 
apresenta um lado positivo, em especial, para as religiões mais 
estigmatizadas. Isto se dá por que o mesmo atua como uma forma de 
resistência ao sistema opressor, visando à manutenção da cultura, dos 
costumes, dos ritos e hábitos.

Nas circunstâncias em que o poder e o conflito estão presentes 
e que existe um desnivelamento onde os extremos se põem em uma 
relação dominador/dominado, o sincretismo pode atuar como um 
mecanismo importante para manter a identidade religiosa e as tradições. 
Neste estudo, portanto, são discutidos os conceitos e as representações 
sincréticas, bem como os modos como tal processo (o sincretismo) pode 
contribuir para que os sistemas religiosos dominados possam sobreviver 
e resistir à dominação, mantendo suas tradições, ritos e elementos 
singulares, mesmo que seja sob uma nova roupagem. 

Destarte, partimos, neste artigo, da pesquisa realizada na 
cidade de Belo Horizonte/MG que teve como resultado a evidência da 
dicotomia: tolerância e intolerância religiosa e, em seguida, discutimos 
acerca da compreensão do sincretismo como fenômeno religioso para, 
em forma de considerações finais, apontar como se dá, na unidade de 
matriz cristã, a intolerância geradora de violência.
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Concepções teóricas e de campo

Cidade e religião: o campo da pesquisa

O espaço urbano se constitui na metrópole, onde várias 
demarcações de lugares apresentam sua unidade de referência. Sob 
esta perspectiva a cidade aparece como elo entre o território e o amplo 
espaço, o material e o abstrato do pensamento, lugar que pertence à 
circulação de todos. Esta unidade referencial/identitária encontra na 
religião, na escola e na família elementos constitutivos para a construção 
de valores que são significativos para os indivíduos que chegam ao 
mundo. 

No espaço da cidade, a partir de mapeamentos é possível 
perceber de que forma as religiões, podem ser visualizadas e, também, 
constatar a existência das mesmas. Isto se dá de tal maneira que o 
mapa contribui para situar o indivíduo que deseja compreender o que 
existe, mesmo sabendo que é uma representação. O mapa exprime uma 
relação com o território, no entanto:

O território não pode ser transferido para o mapa: este é o ponto central, 

sobre o qual todos nós estamos de acordo. Ora se o território fosse uniforme, 

nada figuraria no mapa a não ser seus limites, que são o ponto onde a sua 

uniformidade cessa, diante de uma matriz mais vasta, o que se transfere para 

o mapa é de fato, a diferença. (Bateson3, 1976, p. 465 apud Canevacci, 1997, 

p. 137).

O autor chama a atenção para a principal tarefa do mapa que 
é explicitar as diferenças. No caso do mapeamento das expressões 
religiosas, tais diferenças marcam, pois, a impossibilidade de se instituir 
a configuração do uno como as religiões de matriz cristã desejam. Algo 
escapa ao controle religioso dogmático. O mapa, ao marcar a diferença, 
abre possibilidades de compreensão e investigação do que se deseja 
saber. Pelas divisões de qualquer mapa pode-se perceber divisões 
3 BATESON, Gregory. Verso un’Ecologia delia Mente. Milano: Adelphi, 1976.
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sociais e religiosas. Isto se dá, de tal maneira, que o invisível passa a se 
tornar visível.  

Ao ler os mapas, a partir de sua pontuação religiosa, percebe-
se que nem sempre o mapa traz o que é a realidade. Há, conforme 
observado na pesquisa, lugares que existem e que não estão no mapa. 
Nesta perspectiva, estes espaços que não foram mapeados precisam ser 
mapeados a fim de que ocorram os processos de legitimação entre os 
iguais e os diferentes. 

Por que precisamos de mapeamentos dos templos sagrados na 
cidade? Qual sentido de inscrevê-los? Essas são algumas das perguntas 
que fizemos quando decidimos mapear os terreiros (casas de santo) 
de Belo Horizonte/MG.  Ao tornar visível o que se tornou invisível, por 
questões de violência simbólica ou por segregação social e espacial, 
abrem-se possibilidades para se fazer respeitar e exigir direitos e, ao 
mesmo tempo, demarcar territórios em relação a outras manifestações 
religiosas. 

Dessa forma, partindo dessas considerações, Belo Horizonte/
MG é a cidade escolhida para representar os lugares sagrados no que se 
refere às religiões tradicionais de matriz africana, tendo em vista que os 
estudos sobre religião e cidade que apontam para estas tradições não 
mencionam Minas Gerais ou Belo Horizonte.

Ao revisitar os teóricos e suas obras em relação a esse tema 
observa-se uma lacuna em relação aos estudos das religiões de matriz 
afro referentes a Minas Gerais. Dentre os autores/estudos temos que 
Prandi (1999, p. 10) aponta para o Candomblé na Bahia, Xangô em 
Pernambuco e Alagoas; Tambor de Mina no Maranhão e Pará; batuque 
no Rio Grande do Sul e Macumba no Rio de Janeiro com derivações 
próprias. Carneiro (1990), por sua vez, evidencia a predominância na 
Bahia para o Candomblé; no Amazonas, Maranhão e Piauí, por sua vez, 
o que se destaca é a Pajelança ou Caboclinhos (influência africana e 
indígena) e também o Catimbó; em Porto Alegre é chamado de Parás 
e em Pernambuco é Xangô; em outras regiões é chamado de Calundu, 
Macumba, Omolocô ou Terreirada. 



412

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

 Para entender de que forma a população negra foi se 
sedimentando em Belo Horizonte/MG busca-se compreender o 
processo de migração do campo para a cidade, bem como de outros 
estados. No entanto, há um hiato em relação a esses dados, tendo em 
vista a presença de imigrantes estrangeiros.  

Ao que tudo indica Belo Horizonte, considerada o principal 
núcleo urbano do Estado no final do século XIX, se apresentava como 
uma realidade nova. Mas, onde estavam os negros e suas manifestações 
religiosas de culto no espaço urbano de Belo Horizonte/MG nessa 
primeira metade do século XX? Em resposta a essa indagação, as 
dissertações de Mariana Ramos Morais (2006/2013), Anderson Marinho 
Maia (2011) e Amarildo de Almeida (2012) apontam para o primeiro 
terreiro de Candomblé na cidade de Belo Horizonte cujo registro é dos 
anos 60 do século XX.

Nos dados da prefeitura de Belo Horizonte, há um número 
expressivo de terreiros e de expressões de tradição afro. A esse respeito, 
pesquisa realizada pelo projeto da Prefeitura – Heranças do tempo, 
tradições afro-brasileiras4 – valorizando o patrimônio de Belo Horizonte 
ligado à cultura e educação e patrimônio, afirma que:

A Umbanda se faz, também, por meio de práticas ritualísticas que vão desde 

reuniões para doutrinamento e evangelização, passando pelas giras mistas 

e/ou específicas para cada entidade do panteão. Em Belo Horizonte existem 

118 terreiros de Umbanda, com maior concentração (28%) na regional leste 

da cidade. Há uma predominância da Umbanda Pura (75%), seguida do 

Omolocô (18,64%) e da Quimbanda (3,40%). Menos praticadas nos Terreiros 

belorizontinos, temos a Embanda (1,70%) e a Umbanda Angolana (0,85%). 

Observa-se, ainda, que a prática, em um mesmo território, de mais de uma 

tradição religiosa de matriz afro-brasileira consiste em uma forte característica 

desses grupos. (Belo Horizonte, 2006, s/p).

4 Esta pesquisa realizou um levantamento das tradições afro-brasileiras em Belo Horizonte, e 
produziu/divulgou um CD pela Fundação Municipal no ano de 2006.
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Estas manifestações, por conseguinte, apresentam características 
peculiares para origem e extensão de rituais e, ao mesmo tempo, tratam 
muito vagamente do modo como os mesmos foram povoando o espaço 
urbano, demarcando diferenças em relação ao culto dos orixás. A 
singularidade dos cultos aos orixás, no espaço sagrado, é entendida no 
modo como são originadas e organizadas as casas de santo. Estas casas 
de santo, entendidas como terreiros, trazem peculiaridades e, embora, 
nem todos os orixás, voduns e inquices tenham atravessado o oceano, 
estes terreiros têm, no dizer de Consorte (2004, p. 199):

O enraizamento das matrizes religiosas africanas em Salvador, como de resto 

em todo o Brasil, deu-se em contextos ou em circunstâncias muito diversas 

daquelas em que os cultos africanos originalmente se constituíram como é fácil 

imaginar. 

Partindo dessas considerações, vale lembrar que, no campo 
simbólico, as religiões de matriz africana representam a mediação e a 
convivência das três raças brasileiras. Contudo, é importante destacar 
que elas, ainda hoje, se mantêm marginalizadas no campo histórico e 
social da sociedade. (Maia, 2011). 

Tendo em vista a busca de compreender melhor as questões 
relativas às religiões de matriz africana na capital mineira, com os dados 
disponíveis de Belo Horizonte de 2005, foi realizado um mapeamento 
das casas de santo, dividido por regiões, conforme Figura 1 abaixo:
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Figura 1 – Mapeamento dos centros religiosos Afro-Brasileiros

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

A partir deste mapeamento foram discutidas as questões 
relativas às tradições afro na cidade de Belo Horizonte e, na época da 
pesquisa, a lei 10639/2003 surgiu como algo a ser investigado, levando 
em consideração este mapeamento, dando ênfase a estudos locais a fim 
observar de que forma, esta pesquisa poderia auxiliar na legitimação 
desta lei. Para entender a existência de tantos grupos de matriz africana 
nestes espaços tornou-se necessário compreendê-los numa perspectiva 
sincrética.
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Sincretismo: conceitos e concepções

O termo sincretismo carrega consigo uma ampla variedade de 
significados. A fim de aproximar-se de uma melhor compreensão sobre 
tais significados foram esquematizados alguns dos conceitos mais usuais 
para o termo. De acordo com as contribuições de Ferretti (1995, p. 90), 
um dos principais autores que debatem sobre o tema no Brasil, o quadro 
1 apresenta alguns dos conceitos mais utilizados acerca do sincretismo:

Quadro 1 - Usos e costumes do conceito sincretismo

1 Junção União Confluência associação Aglutinação, 
simbiose, mesclagem

2 Fusão Ligação Fusão social (Mistura) (junção)

3 Mistura Amálgama Caldeamento 
Cruzamento

Hibridação (junção)

4 Paralelismo Semelhança Equivalência/Lado a lado Correspondência

5 Justaposição Sobreposição Aproximação Contiguidade 
(junção)

6 Convergência Reunião Concentração Confluência

7 Adaptação Acordo Acomodação Concordância 
harmoniosa

     Fonte: Adaptado de Ferretti (1995, p. 90).

Os sentidos mais comuns para o termo sincretismo relacionam-
se, portanto, aos termos junção, fusão e mistura, mas observa-se 
que o mesmo comporta significados diversos e, ao mesmo tempo, 
aproximados entre si (Ferretti, 1995). De acordo com Boff (1981), um 
dos primeiros usos para o termo adveio quando os habitantes da Ilha de 
Creta, na Grécia, embora estivessem em conflitos internos, se uniram 
contra um inimigo comum.

Dentro deste contexto, os cretenses, mesmo possuindo 
divergências de opiniões e sendo inimigos entre si, decidiram unir-se para 
derrotar um inimigo em comum detentor de maior poder destrutivo. 
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Essa união, porém, não os fazia abandonar suas concepções anteriores 
que seriam retomadas assim que obtida a vitória sobre o inimigo maior. 
Por certo período temporal, a união provocaria certas misturas entre 
os diferentes grupos cretenses. Emerge assim, nesse contexto, o uso do 
termo sincretismo que passa a ser utilizado também no âmbito político, 
religioso, doutrinário, dentre outros (BOFF, 1981).

Tendo em mente essa referência e voltando-se para um contexto 
mais atual, observa-se que o sincretismo passou a se referir a possíveis 
alianças provisórias, formadas por distintas interpretações religiosas 
cristãs em risco de heresia, sem muitas preocupações relativas às 
coerências dogmáticas (Canevacci, 1996).

Tendo em vista que não existe sinônimo perfeito para o termo 
e que em diversas situações os aspectos pejorativos a ele atribuídos 
prevalecem mesmo sendo o sincretismo um fenômeno existente em 
todas as religiões, faz-se necessário especificar algumas possibilidades 
de sentido para o conceito sincretismo. 

Com esse objetivo Ferretti (1995) explica que é possível agrupar 
o termo sincretismo a outros termos a ele relacionados. Destacam-se, 
portanto, três principais variantes que partem do zero, ou seja, de uma 
situação em que não existe sincretismo, pois, observa-se total separação 
entre as religiões podendo ademais se converter em 1) mistura, junção 
ou fusão; 2) paralelismo ou justaposição e 3) convergência ou adaptação.

Dentro da primeira possibilidade de processo sincrético detecta-
se a mistura quando determinados rituais passam a fundir-se em formas 
bem próximas em determinadas situações e em outras se distanciam. 
Por exemplo: o uso de elementos costumeiramente utilizados em 
religiões de matrizes africanas como a arruda e sal grosso unidos a outros 
elementos tradicionalmente utilizados em cultos neopentecostais como 
o azeite ungido e a água.

O paralelismo ocorre quando os simbolismos de uma religião 
mantém equivalência com os simbolismos da outra, por exemplo, o 
paralelo entre os orixás e os santos católicos. Em casos como este a 
entidade não deixa de existir, ou seja, não é vista como um mito ao qual 
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não se deve dar crédito, mas passa a existir uma forma paralela. Então, 
por exemplo, temos que o orixá Ogum, no sincretismo católico-romano, 
é também São Jorge. 

Existe também a convergência que acontece quando as ideias 
de uma e outra vertente religiosa são similares, seja sobre Deus, 
reencarnação ou outros. Por exemplo: o passe tradicionalmente 
realizado em religiões mediúnicas passa a fazer parte dos rituais 
neopentecostais e a crença de que ele (o passe) seja uma forma de tirar 
as energias negativas e colocar as energias positivas são similares em 
ambas vertentes religiosas.

Nem sempre todas estas dimensões do sincretismo estão 
presentes e, neste sentido, a análise de casos específicos é necessária. 
Também é possível que dentro de um mesmo processo sincrético 
possam ser observados misturas, paralelismos e convergências. Costa 
(2013) afirma que há uma significativa discussão teórica a respeito do 
conceito de sincretismo religioso. Para ele não existe um consenso 
entre os diferentes teóricos, e dessa forma delegam-se, diferentes 
denominações para o resultado advindo dos encontros culturais 
ocorridos entre sociedades distintas. 

Dentro deste mesmo entendimento está a concepção de Valente 
(1997), que entende o sincretismo como sendo uma simbiose que 
intermistura elementos originários de encontros culturais e religiosos, 
provocando o surgimento de uma nova cultura, que carrega consigo 
características advindas das culturas que a geraram.

Por mais que as convicções religiosas de um povo sejam fortes e 
tentem resistir a uma mistura, junção, paralelismo ou convergência de 
crenças, a aproximação e a interação entre distintas religiões acabam, 
em algum momento, por formar algum tipo de vínculo. 

Sincretismo como instrumento de resistência

De uma forma geral, os sistemas opressores favorecem o 
estabelecimento do sincretismo. Isto se dá porque o sincretismo tenta 
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adaptar correntes tidas como opostas para atingir um objetivo maior. 
Nesse sentido, os povos oprimidos viam na religião uma forma de 
manifestarem sua resistência. Tal ideia é admitida, principalmente em 
se tratando das religiões afro-brasileiras, em que era “[...] a noção de 
religião considerada como foco de resistência cultural e de preservação 
da identidade étnica” (Ferretti, 1995, p. 95).

Para uma melhor compreensão de como ocorreu esse processo 
em terras brasileiras, este estudo direciona o seu foco de visão à época 
da conquista das Américas. Dada a relação entre passado, presente e 
futuro, é importante retomar este contexto cuja principal demarcação 
social vincula-se à existência do escravismo, a partir do qual os modos 
de ser e existir das sociedades conquistadas eram determinados pelos 
europeus.

 Nesse período, os colonizadores perceberam que a maioria dos 
indígenas não conseguia trabalhar sob o jugo da escravidão. Eles eram 
mortos, preferiam a morte e optavam por não gerar filhos, a ter que 
aceitar uma forma de vida tão adversa e cruel. Diante desse quadro, a 
solução encontrada na época foi a importação da mão-de-obra africana, 
considerada mais adaptável. Dá-se, então, origem à Diáspora5 Africana. 
Algumas das formas mais criativas do sincretismo nascem, pois, da 
diáspora Africana nas Américas (Canevacci, 1996).

Frente a este contexto, ocorre que, para os valores católicos e 
humanistas dominantes da época, apenas escravizar o corpo do ser 
humano era insuficiente, também era necessário converter sua alma. 
Sendo assim, aquele que era destinado à escravidão tinha que submeter-
se às normas morais e aos preceitos éticos de uma religião que não era 
a sua. A religião de origem dos escravos era rebaixada à categoria de 
animismo, superstição, magia ou seita. A religião predominante passava 
a ditar os seus parâmetros, assumindo a luz espiritual e a redenção 
ecumênica. 

5 Termo utilizado para designar a dispersão dos povos que têm que viver fora do seu local de origem 
(GOIS, 2008).
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O sincretismo religioso, em meio a esse panorama, é colocado 
em prática, numa espécie de “instituição pacificadora” entre vencedores 
e vencidos. Diz-se instituição pacificadora porque, a seu interesse, 
adotava-se uma postura permissiva em determinadas situações para, 
em troca, fazer prevalecer sua religião e forma de pensar. (Canevacci, 
1996).

No contato com outras culturas, os afrodescendentes utilizaram-
se do sincretismo religioso para preservar suas heranças culturais 
e sua identidade étnica. Conforme a literatura relacionada a esse 
tema, verificou-se que, para eles, a religião é algo que perpassa todos 
os espaços de vida. Dessa forma, a Religião ofereceu/oferece uma 
grande contribuição para o resgate e a preservação da identidade, 
como categoria ideológica, apresentando um caráter de contraste e 
de oposição, visando certa afirmação individual e/ou grupal, conforme 
Oliveira (1976).

Os escravos viam-se impelidos a considerar sua conversão, mas, 
por meio do sincretismo, inseriam suas divindades e tradições religiosas 
nas entranhas das religiões dominantes. É nesta perspectiva, inscrito 
no âmbito do sincretismo religioso que Oxum, orixá responsável pela 
fecundação, zeladora das criancinhas e senhora das águas interiores, no 
sincretismo, é representada por Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
padroeira do Brasil. Iemanjá, a mãe dos orixás e orixá da criação, 
educação, vida em família, senhora dos mares e oceanos, por sua vez, é 
representada por Nossa Senhora dos Navegantes.

Iansã, a orixá guerreira, senhora dos ventos e das tempestades, 
no sincretismo assume a representação de Santa Bárbara. Com relação a 
Ogum, senhor da guerra, responsável pelo desenvolvimento tecnológico, 
irmão mais velho de Exu, no sincretismo é representado por São Jorge. 

Quanto a Exu, o mensageiro entre os orixás e os homens, o 
guardião das pessoas e das casas, é relacionado ao movimento, à 
transformação, à ira dos homens e dos orixás. Também considerado 
o senhor da força que ultrapassa os limites e faz ligação entre áreas, 
conhecido por “compadre”, por tentar satisfazer todas as vontades dos 
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seus seguidores, Exu, por sua árdua tarefa, no sincretismo assumiu a 
figura de Satanás. (Santos, 2011).

Em razão de sua indevida posição, ocupada durante o processo 
sincrético, o escritor mundialmente conhecido baiano Jorge Amado 
(1945, p. 20), em defesa de Exu, afirma:

[...] um dos mais importantes na liturgia do Candomblé, orixá do movimento, 

por muitos confundido com o diabo no sincretismo com a religião Católica, 

pois ele é malicioso e arreliento6, não sabe estar quieto, gosta de confusão e 

de aperreio. Exu come tudo que a boca come, bebe cachaça, é um cavaleiro 

andante e um menino reinador. Gosta de balbúrdia, senhor dos caminhos, 

mensageiro dos deuses, correio dos orixás, em capeta (irrequieto). Por tudo isso 

sincretizaram como o diabo; em verdade ele é apenas o orixá em movimento, 

amigo de um bafafá, de uma confusão, mas, no fundo, excelente pessoa. De 

certa maneira é o Não onde só existe o Sim; o Contra em meio do a Favor; o 

intrépido e o invencível (Amado, 1945, p. 20).

O sincretismo é definido por Ferretti (1995) como forma 
de adaptação do negro à sociedade colonial e Católica dominante, 
ajudando-o a viver e dando-lhe forças para suportar e vencer as 
dificuldades da existência, enfrentando os problemas práticos. Partindo 
dessas considerações, cabe destacar que o sincretismo religioso 
apresentou-se mais uma vez na perspectiva de um prisma defensivo, 
sujeitando-se a uma aliança invasora da religião dominante, desde que 
esta permitisse certa tolerância cultural. (Canevacci, 1996).

Com o sincretismo, acontece uma verdadeira síntese cultural e 
religiosa, que para os afrodescendentes significava a preservação de sua 
identidade que enfrentava (e ainda hoje enfrenta) conflitos diversos. 
Sob a ótica do conflito de culturas, e, ainda que pareça excessivamente 
sociológica, o sincretismo apresenta uma definição peculiar, segundo 
Valente (1977, p. 30) ele trata-se de um processo que: 

6 Impertinente.
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“se propõe a resolver uma situação de conflito cultural [...] a principal 

característica é a luta pelo status, ou seja, o esforço empreendido no sentido de 

conseguir uma posição que se ajuste à ideia que o indivíduo ou o grupo tem da 

função que desempenha dentro de sua cultura”. 

Da pesquisa, suas conclusões e perspectivas

Com o mapeamento realizado nas regiões da cidade e o 
sincretismo atravessando a formação de tradições afro e, também, 
um aparato, por parte das religiões de matriz cristã, propagando a 
virtude da tolerância, buscamos compreender o modo como se dá esta 
tolerância na preservação da identidade afro. Com o estudo dos dados 
obtidos, o que foi percebido, no entanto, é que essa preservação se 
torna ameaçada a cada dia por seguimentos cristãos, aqui denominados 
de evangélicos pentecostais e neopentecostais, que em seus cultos, ao 
trazerem os ritos e o modo de ser das religiões de tradições africanas, 
propagam um tipo de violência construído por preconceitos religiosos, 
que, por sua vez, também gesta manifestações de mais preconceito e, 
consequentemente, mais violência. 

O mapeamento em sua forma plena propicia maior visibilidade 
das casas de santo no espaço urbano, abrindo possibilidades para novas 
pesquisas que envolvam a relação religião e cidade. No entanto, este 
mapeamento não pode ser divulgado tendo em vista que a publicização 
advinda com a visibilidade das casas de santo, pode deixa-las fragilizadas. 
Esta constatação está relacionada ao fato de que a demarcação geográfica 
dessas casas no espaço urbano ainda está inscrita na informalidade. 
Para os pesquisadores, esse dado tornou-se um absurdo tendo em vista 
que a pesquisa necessita de sua divulgação. 

Ao conversarmos com os líderes das religiões afro, esta questão 
se mostrou clara, e isso nos levou a concluir que as casas de santo quando 
estão próximas a religiões de matriz cristã que toleram a diferença, como 
é o caso do catolicismo e o espiritismo kardecista que possuem entre 
seus membros a dupla pertença religiosa, há certa proteção destas casas, 
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o que implica em uma situação de tolerância no campo religioso. Às 
casas distantes destes espaços, por outro lado, tem-se um exercício da 
violência em relação a elas advindo, na maioria das vezes, das religiões 
de tradição cristã aqui denominadas: pentecostais e neopentecostais.

Esta violência fundamentalista pentecostal/neopentecostal se 
traduz também na violência simbólica, que infelizmente é repassada e 
infiltrada para dentro dos muros das escolas como nos mostram os vinte 
anos de pesquisa de Stela Guedes Caputo (2012). Como exemplo deste 
tipo de transmissão da violência simbólica podemos citar o depoimento 
dado há alguns meses atrás por um professor de Educação Física7 (que 
atua no Ensino Superior, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio) 
que nos informou sobre uma aula que lecionou para adolescentes sobre 
instrumentos musicais africanos (atabaque, tambor, berimbau, agogô, 
caxixi e afoxé). 

No trabalho realizado nessa aula a percepção do professor era 
que havia uma receptividade positiva, pois, segundo ele, os alunos 
estavam interessados por estes instrumentos, bem como pelos seus 
sons. Quando o professor perguntou se algum dos alunos conhecia 
os referidos instrumentos, um de seus alunos não só conhecia bem 
estes instrumentos africanos como também era familiarizado a eles e 
manipulava com destreza estes instrumentos. 

Diante desta relação tão próxima com os instrumentos, o 
professor perguntou ao aluno sobre seu conhecimento daqueles 
instrumentos e o mesmo informara-lhe que sua família era uma família 
de santo, ou seja, eram adeptos da umbanda e do candomblé. Após esta 
informação transmitida pelo aluno ao professor e, a qual, os outros alunos 
escutaram o relato do colega, a maioria dos alunos não só abandonaram 
os instrumentos musicais como passaram a discriminar o aluno/colega 
que assumiu sua crença na religiosidade de matriz africana.

7 Esse depoimento foi obtido através de uma conversa informal, dentro de uma escola de ensino 
superior, referente aos desafios do trabalho docente relacionado às temáticas referentes ao 
universo africano, bem como as atribulações/dificuldades em lidar com a intolerância da diferença 
religiosa/racial nos espaços escolares.



423

Tendo em vista a pesquisa realizada e a constatação destas 
situações de violência em relação às religiões afro pretendemos 
ampliar a pesquisa, e para isso, estamos buscando alternativas frente 
à lei 10.639/2003, no que se refere às tradições africanas em espaços 
escolares, buscando mapear as escolas próximas a essas casas de santo 
no intuito de, a partir daí, fazer um trabalho de formação contra o 
preconceito a essas manifestações. 
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Resumo

Inseridos em tempos que prezam pelo que é efêmero, a religião e 
o exercício religioso, são construídos e demarcados por novos diálogos, 
adaptações e estratégias de mercado. Neste trabalho, voltamos o nosso 
olhar ao candomblé, a religião que cultua as forças da natureza, possui 
um arcabouço doutrinário e uma estrutura eclesiástica diferenciada. 
Este cenário em que o Candomblé está inserido caracteriza-se como um 
campo em que as representações sociais transformam a constituição 
da esfera da religião num espaço de crescente concorrência pela 
preferência dos fiéis. É justamente aqui, que o consumo ganha solidez 
na propagação e manutenção da crença, não o consumo propriamente 
dito, com vendas de produtos, mas o consumo no campo simbólico, 
a pensar de uma perspectiva de uma possível construção de afetos, 
quando se fala em construção de sentido.  

Palavras-chave: Consumo, Candomblé, Religião. 

Abstract

Inserted in times that prevail for what is ephemeral, religion 
and religious exercise, are built and demarcated by new dialogues, 
adaptations and market strategies. In this work, we turn our attention 
to Candomblé, the religion that cultivates the forces of nature, has a 
doctrinal framework and a distinct ecclesiastical structure. This scenario 
in which Candomblé is inserted is characterized as a field in which social 
representations transform the constitution of the sphere of religion into 
a space of increasing competition for the preference of the faithful. It is 
precisely here that consumption gains solidity in the propagation and 
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maintenance of belief, not consumption itself, with sales of products, 
but consumption in the symbolic field, thinking from a perspective of a 
possible construction of affections, when talking about construction of 
meaning.

Keywords: Consumption, Candomblé, Religion.
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Os passeadores religiosos 

Os diálogos outros, traçados pelos grupos religiosos, para se 
adequar as demandas sociais, as mudanças trazidas pelo tempo, pelas 
normas de conduta e, sobretudo, pela necessidade de um público 
cada vez mais exigente, quando o quesito é satisfação de interesses 
pessoais, amorosos, financeiros e de saúde, fizeram surgir este trabalho. 
Um trabalho que aborda a religião dos orixás, a religião que cultua as 
forças da natureza, com um arcabouço e uma estrutura doutrinária 
diferenciadas, cujo nome é Candomblé. 

O principal expoente de um grupo religioso que tem origens nas 
tradições africanas revela-nos a necessidade latente de cada vez mais, 
buscar estabelecer diálogos seja com os próprios grupos, com grupos 
religiosos distintos e também com a sociedade, numa constante busca 
pelo respeito, liberdade de pensamento e tolerância. O abrir-se para o 
debate com temas, que são naturalmente espinhosos, conversa com 
aquilo que de fato, uma instituição de ensino se propõe, a abrir-se para 
questionamentos, mesmo que ele seja diferente daqueles instituídos, 
ou mercadologicamente, como veremos mais adiante quando nos 
propusemos a falar numa perspectiva do consumo, não da venda e 
compra propriamente dita, mas da produção no universo simbólico, 
que talvez aí, esteja uma das chaves de entendimento, da propagação e 
manutenção da sobrevivência das religiões, no tempo em que vivemos. 

Neste trabalho específico, falaremos da produção de sentido 
no consumo do Candomblé, numa perspectiva de como o Candomblé 
constitui-se como crença, por exemplo, nas representações sociais que 
transformam a esfera do campo religioso num espaço de crescente 
concorrência pela preferência de fiéis. É justamente aqui, no meio da 
produção simbólica, no nível da elaboração de sentido, da elaboração 
de conceito, que o “consumidor” irá buscar um refúgio e reforço para 
legitimar-se como sujeito social e religioso. 

Sendo também a religião, responsável por este teor legitimador, 
em que se constrói, com a contribuição da diversidade religiosa, existente 
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em nosso meio, não apenas com uma ou duas, como inúmeras vezes, 
nos é repassado desde as escolas, quando crianças, até as formações 
acadêmicas, já na fase adulta. O abrir-se para ouvir as distintas maneiras 
de culto ao sagrado, de realização de rituais, crenças diferentes do que 
foi instituído e “imposto” durante séculos e que ainda hoje o é, significa 
também o interesse em exercer a cidadania de maneira efetiva, na 
busca em tornar-se pessoas melhores, quando o assunto é consciência, 
quando estamos falando em humanismos possíveis e que partem 
necessariamente, deste interesse e compromisso em ouvir e respeitar 
o outro. 

Na definição do que estudaríamos para este artigo, 
especificamente, traçamos um paralelo entre o consumo e a religião, 
aqui o Candomblé. Inseridos nesta complexa relação religião-consumo, 
construída através da fluidez das relações, como proposta por Bauman 
(2008a) no entendimento sobre sociedade do consumo. Sociedade 
esta que tornam os objetos cada vez mais acessíveis e dessacralizados, 
ainda que mais refinados e misteriosos, na opinião de Allérès (2006), 
que falará do mercado de luxo, e apresenta alguns conceitos pertinentes 
para discutirmos religião (por entendermos também, que a religião tem 
um status de uma produção diferenciada e porque não de luxo?).  

Para Allérès (2006, p. 205), a parcela de subjetividade das 
necessidades, dos anseios, desejos, sonhos etc. presentes nos produtos 
(grifo meu, e inserimos aqui, a religião) justificam, em parte, a prioridade 
de certas escolhas e de certas aquisições (a fidelização a uma crença e 
não a outras). Raros são os objetos de luxo (religião) que não precisam 
de uma estratégia de comunicação. O fato é que quanto menos absoluto, 
ou raro, maior a necessidade do produto de se fazer valer e maior o 
investimento na comunicação. 

Com efeito, neste universo em que o mistério e a magia ocupam 
cadeiras cativas, Allérès (2006), diz que alguns fatores são essenciais para 
que se defina um produto como “de luxo”, um deles é a diferenciação, 
tanto do bem em si, quanto de quem o usa, e o seu consequente 
simbolismo de status social.  
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É exatamente aqui, que recai o nosso objeto de estudo. O 
Candomblé, no cenário da fé, diversas vezes aparece nos censos como 
outras religiões, e aqui recai a raridade com que é tratada a crença. Ou 
seja, a diferenciação trazida anteriormente, não encontra respaldo nos 
dados oficias, quando os adeptos, seguidores, não expressam o direito 
de escolher a crença pertencente por não encontrar resposta adequada, 
que não seja outras religiões, estando à crença que cultua as forças da 
natureza passível de ser consumida como produto rarefeito, em um 
“mercado de luxo”, naturalmente tendencioso, que expõe na vitrina, 
apenas as peças mais rentáveis, com design distinto, cores da moda e 
marca consolidada, porque sim, o nome da etiqueta, inúmeras vezes, 
fornece mais alento que a própria roupa, e com a religião acontece 
parecido, as que apresentam maior número de fiéis, estratégias de 
comunicação com intuitos claros de vendas, e histórias que envolveram 
e envolvem disputa hegemônica pelo poder, e incluímos aqui também o 
Estado, aparecem nos rankings das “oficiais”.      

A falta de dados que organizem com efetividade a quantidade de 
fiéis, atribui ao aspecto místico, maneiras de reinvenção do sagrado que 
estabelece ainda diferentes ligações mais intrínsecas com o consumo. 

Ao trabalharmos com o conceito/fenômeno do consumo na 
vertente religiosa, nos colocamos num cenário de disputas em meio 
a um mercado específico, mas que se mistura com o modus operandi 
dos outros mercados. Enxergamos conflitos parecidos, originados pela 
desigual participação/inserção na estrutura produtiva, afinal o ato de 
consumir não é neutro. As disputas ganham continuidade por meio da 
distribuição e apropriação de bens e serviços e essas características 
estão também entre os agentes religiosos que operam no mercado.  

Diferentemente do passado, na modernidade, os grupos 
religiosos para existirem e se fortalecerem num cenário calcado 
em lógicas de mercado, atraem mais fiéis regidos por normas de 
funcionamento perpassadas pelo lucro. Normas essas, que prescindem 
da constante busca de um sujeito que se entende como autônomo e 
livre do comando de qualquer tipo de autoridade religiosa, porque ele 
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sente a necessidade de se ver como parte integrante do processo que é 
também social. 

Essa conjuntura pode ser observada, de forma comparativa, a 
partir da trajetória dos “fiéis passeadores” proposta por Hervieu-Léger 
(1993). A autora fala desses indivíduos-fiéis que circulam no dilatado 
espaço religioso, que está em todos os lugares, numa atualidade 
religiosa que é assinalada pela propagação do crer individualista, 
pela disjunção das crenças e das pertenças confessionais, postulados 
trabalhados amplamente por Hervieu-Léger (1993) e que apontam, de 
um lado, para a “desregulação institucional” da religiosidade e, de outro, 
para a disseminação de novas formas de expressão religiosa: de uma 
religiosidade “flutuante”, nascida da “bricolage”1. Aqui, ainda cabe citar 
o que Weber (2005) chamou de desencantamento atrelado a “perda de 
sentido”, do que antes conhecíamos como processo religioso. 

Nesse sentido, a abordagem simbólico-cultural2 para a 
interpretação da religião como depositária de significados culturais e 
que oferece sentido e identidade à existência humana, ambos essenciais 
para o indivíduo e a coletividade decifrarem sua condição de vida e 
dominarem o seu ambiente, pode nos dar algumas pistas para a reflexão 
que fazemos aqui. Pois esta também é uma das pautas propostas nesta 
pesquisa: a religião, mesmo existindo na contemporaneidade como 
entrelaçada ao consumo, não consiste somente pelo seu sistema 
de ideias ou significados, mas é dona de um estatuto próprio. Dessa 
forma, a religião continua a ser uma espécie de recurso simbólico para a 
sociedade, pois proporciona uma visão de teor legitimador.

É aqui que, de maneira concreta, trazemos o exemplo do terreiro 
Ilê Asè Oya Sangô, em Cascais, Portugal, liderado pela mãe de santo 

1 União de vários elementos culturais para a formação de uma identidade e narrativa próprias.
2 O principal expoente na defesa desta abordagem foi Max Weber (1864-1920), muito embora 
tal corrente também tenha encontrado acolhimento em Georg Simmel (1858-1918) e Ernst 
Troeltsch (1865-1923). Para Weber (1991), as ideias exercem um papel autônomo na causalidade 
histórica, assim sendo, a religião não poderia consistir apenas num necessário sistema de ideias 
ou significados, intrinsecamente ligado à vida social, mas como detentora de um estatuto próprio, 
relativamente independente das condições materiais e nesse caso, também dos suportes midiáticos 
disponíveis.
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Fátima de Iansã e Ricardo de Xangô. Na nossa última visita conversamos 
com os líderes religiosos para saber a forma como é estruturado o 
terreiro, como é o ritual e como eles enxergam a questão do consumo. 

União de vários elementos culturais para a formação de 
identidade e narrativa próprias. 

Terreiro Ilê Asè Oya Sangô, em Cascais  

Neste ponto específico, em que trazemos como exemplo 
concreto o terreiro Ilê Asè Oya Sangô, em Cascais, Portugal, dialogamos 
com Lipotvetsky e Serroy (2010, p.14) quando afirmam que vivemos no 
terceiro patamar da relação cultura-todo, onde as novas tecnologias, 
o consumo superabundante e a imposição da lógica economicista 
na cultura fez desta “uma janela para o mundo” que, “não cessa de 
remodelar os nossos conhecimentos sobre ele, difunde por todo o 
planeta vagas sucessivas de imagens, filmes, músicas, séries televisivas 
e espetáculos desportivos e transforma a vida política, os modos de 
existência e a vida cultural, impondo-lhes um novo modo de consagração 
e a lógica do espetáculo.

É essa lógica do espetáculo, a qual, também vemos no campo 
religioso ganhar fôlegos renovados, e adquirir sentidos distintos, dos que 
normalmente tem ao ser aplicado em outros setores. No Candomblé, 
especificamente, o processo ritualístico, tende a adquirir cores diversas, 
ritmos, objetos, a fim de que possa juntos, celebrar uniformemente 
aquilo que conhecemos como, religião dos orixás, no panteão das 
divindades, cada um é representado por uma cor. 

Era final de tarde quando chegamos na silenciosa Rua 17 de 
junho, em Cascais. O sol se punha e nas ruas tranquilas, que dariam no 
terreiro, apenas o som dos pássaros, ao continuar andando, ouvíamos 
um barulho que não era comum para uma comunidade habituada ao 
silêncio. Ouvíamos vozes, contidas de adultos e crianças, e por ouvi-
las, resolvemos seguir, ao seguí-las, fomos parar em frente ao Ilê, e 
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era lá a gira. Ao chegar ao local, víamos crianças vestidas de branco, 
adolescentes e adultos com as mesmas cores, o riso no rosto de cada 
um, era contagiante ao ver que alguém diferente daquela comunidade 
habitual chegara. A recepção, normalmente, é feita por algum filho de 
santo, que nos leva até o babalaô, ou a ialorixá (denominações usadas 
para designar pai e mãe de santo, respectivamente). Eles é que nos dirão, 
o que pode ou não, ser feito. A hierarquia é outro ponto, respeitado e 
vivido de acordo com as escalas na pirâmide dos “poderes”. 

E está aqui, outra característica transmitida milenarmente com 
as tradições, o cuidado em seguir ordens dos “mais velhos” na casa. Em 
fazer cumprir normas estabelecidas por quem está há algum tempo na 
crença. Baseado em tradições milenares, Pai Ricardo de Xangô cultua 
no terreiro dezasseis orixás, e garante que mesmo fincado em valores 
antigos, a crença se apropria de características do tempo presente, desde 
que os fiéis busquem um equilíbrio. “O ser humano pode gostar da parte 
material, pode gostar de jóias, pode gostar de coisas caras, mas também 
tem que ver um equilíbrio, ou seja, não passar por cima de ninguém, ou 
de algo para obter isso. Esses valores vêm de berço e chama-se caráter, 
se a pessoa tiver caráter não tem mal algum. O Candomblé, a Umbanda 
não é sinônimo de pobreza, a Umbanda de verdade não é só aquela que 
está dentro de um barracão, para pôr o pé na terra, as coisas evoluíram”, 
sublinha Pai Ricardo.  

Não por acaso, os religiosos atuais têm em seus currículos marcas 
de vivência atribuídas a maneiras diferenciadas e subjetivas de propagar 
a fé. Parecem oferecer a possibilidade de sensações momentâneas, 
rápidas e que proporcionem alegria, numa esfera que dialoga com 
os princípios, estilos de vida, sonhos, identidades sociais e projetos 
coletivos da sociedade de consumo.

Com efeito, as práticas utilizadas há algum tempo, nessa realidade 
de mercado religioso, são repaginadas e ganham novos formatos na 
contemporaneidade. Poderíamos, inclusive, como postulou Bronsztein 
(2014), pensar numa Religião do Consumo, “com a qual poderíamos até 
mesmo ponderar que fora dela não haveria ‘salvação’”. Deste modo, a 
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sociedade do consumo juntamente com a religião – que legitima o querer 
de um sujeito eternamente insatisfeito –, se consolida na constante 
busca por algo que não será atingido durante a estadia terrena. Um 
desejar de consumo que nutre e alimenta o próprio mercado religioso. 

Nesse cenário, a Religião do Consumo e seu ethos, que estimula os fiéis a 

partir do “hedonismo moderno”, postulado por Campbell (1987), dialoga de 

forma bastante profícua com a Teologia da Prosperidade e a sua “retórica do 

querer” (MESQUITA, 2007), se constituindo como um espaço propício para se 

desejar, de forma lícita, aceitável e sem constrangimentos, uma vida repleta dos 

signos terrenos de sucesso, corporificados no dilatado consumo de produtos. 

(BRONSZTEIN, 2014, p. 140)

 O cerne do consumo está no centro de diversas instituições 
religiosas, que por sua vez, constituem um mercado de múltiplas ofertas 
e infinitos desejos. As linhas de chegada, como a metáfora da sociedade 
de consumo postulada por Bauman (2008b), não são alcançadas, servem 
apenas para levar o indivíduo a lugares com destinos desconhecidos, 
deixando-os ávidos, na busca por algo inalcançável, mas que mantém e 
sustenta as instituições religiosas no mercado.     

 Inicialmente, quando colocamos aqui neste artigo, que a religião 
tem status de uma produção diferenciada, e porque não de luxo? Tendo 
em vista, que esse é comprado pelo valor social e simbólico, sobretudo. 
Com efeito, Allérès nos traz: 

Um bem de luxo é algo que transcende a realidade, refletindo atos de consumo 

mais subjetivos e que permitem que um indivíduo se insira em determinado 

grupo social (ALLÉRÈS, 2006).

Nesta inserção em um grupo social, que passa necessariamente, 
pelas cobranças do trabalho, da mão-de-obra e “os valores das coisas 
para comprar”, adquirem um caráter próprio e marcante na continuidade 
da crença, segundo Pai Ricardo.  

Na opinião do religioso, se até hoje, nada lhe aconteceu, é 
sinônimo que está a fazer o bem. “É preciso fazer um serviço grande, 
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cada um é livre de si. O padre está na igreja, vai rezar a missa, mas tem 
o seu ordenado. Ele não está ali de graça, ele teve que ir para faculdade 
para tirar um curso. Se aquilo não desse nada, garanto que o padre não 
estava ali. Ora, veja bem, o padre tem uma igreja, paga-lhe o salário, 
custos de saúde, tem todos esses benefícios. Nós apenas cobramos um 
omalá (oferenda/presente) para Xangô, mas só é visto caridade na igreja 
católica e não nós”, ressaltou Pai Ricardo. 

 É esse tratamento diferenciado que Pai Ricardo junto com 
outros líderes reivindicam quando o assunto é tratamento igualitário 
em relação às crenças. Tratamento que passa também pela informação, 
ao disseminá-la, é possível dar a oportunidade a sociedade para que 
conheça maneiras tão legítimas quanto às “oficiais”, de culto ao Deus, 
de culto as entidades sobrenaturais. Talvez, seja mais que apropriado 
pensarmos nesta multiculturalidade no campo religioso, para minimizar 
os preconceitos, em tempos de intolerância, numa sociedade plural e 
diversificada como a que estamos inseridos, queiramos ou não. Podendo 
ser essa outra vertente a ser explorada em trabalhos futuros, o consumo 
como meio de disseminar conteúdos a uma maior parte da população.  

 Sendo este “o objetivo de uma sociedade de consumo muito 
desenvolvida, permitir que todos os desejos, fantasias, projetos, paixões 
e exigências se materializem em signos, logomarcas, códigos, símbolos 
chegando à escolha e aquisição de objetos” (ALLÉRES, 2006).  

Considerações finais 

As nossas inquietações parecem ter aumentado depois que 
terminamos este artigo, e as respostas que buscávamos, transformaram-
se em outras perguntas, o que servirá para futuros artigos. Aqui, neste 
breve espaço, que nos propomos estudar uma relação complexa 
através da produção de sentido no consumo do Candomblé, recai em 
argumentos postos na ideia de sociedade do consumo Bauman (2008a), 
em que queiramos ou não, estamos inseridos. Sociedade esta que 
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tornam os objetos cada vez mais acessíveis e dessacralizados, ainda que 
mais refinados e misteriosos, na opinião de Allérès (2006). 

Para a autora, Allérès (2006, p. 205), a parcela de subjetividade 
das necessidades, dos anseios, desejos, sonhos etc. presentes nos 
produtos (grifo meu, e inserimos aqui, a religião) justificam, em parte, a 
prioridade de certas escolhas e de certas aquisições (a fidelização a uma 
crença e não a outras). Essa conjuntura também pode ser observada, 
de forma comparativa, a partir da trajetória dos “fiéis passeadores” 
proposta por Hervieu-Léger (1993). Em que a autora aponta para 
o aparecimento de novas formas de expressão religiosa, fruto da 
influência de diversas crenças, através da “bricolage”. Neste aspecto, o 
Candomblé, a Umbanda e outras denominações religiosas ganharam um 
pulsar também diferenciado, quando mescla elementos vários de outras 
religiões, nos terreiros, se adequando concretamente às necessidades 
de um tempo cada vez mais exigente quando o assunto é ter e viver uma 
ou várias, religiões.    

Esse processo em que é possível seguir vários segmentos é antes 
de tudo, um facilitador para que se faça parte de um caminho legitimador 
socialmente, falando, sem o rigor e as “obrigações” sentidas e vividas 
há algum tempo quando falávamos em abraçarmos uma crença. A 
produção de sentido no Candomblé, também deixa evidente, o quanto 
ritos milenares estão abertos às mudanças trazidas por um mundo em 
constante transformação. E com a religião, esse quesito não é diferente.    
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Resumo

O presente estudo analisa a missão das diferentes confissões 
religiosas, num mundo onde a fé parece ter sido deixada de lado em 
relação às várias culturas e tradições. Nos últimos dois séculos, devido 
à crescente secularização, a fé em Deus e as práticas religiosas não 
têm ditado mais comportamentos sociais e familiares. O mundo, com 
o avanço tecnológico, passou a ser um só país, com línguas, tradições, 
costumes e religiões diferentes, fazendo com que tomemos contato 
com outras maneiras de pensar e agir. Essa diversidade, não raras vezes, 
tem estimulado conflitos sociais, guerras e terrorismo, em grande parte 
devido à intolerância em relação ao diferente. A intolerância religiosa, 
por exemplo, tem sido uma das maiores causas de conflito, matando 
milhares de pessoas anualmente e provocando o deslocamento de 
outros milhares de refugiados em busca de socorro, não somente 
procurando uma melhor qualidade vida, mas também lutando por suas 
vidas e de suas famílias. Essa migração em busca de qualidade de vida, 
vem sendo um grande problema para vários países, que não suportam 
um volume tão grande de pessoas. Além do problema econômico 
causado pelo aumento populacional devido à migração, há também 
um grave problema social: a tendência dos refugiados de não interagir 
com a sociedade, mantendo suas tradições. Isso também gera grandes 
conflitos. Como diferentes religiões podem reagir a esses problemas? 
Talvez procurando o que têm em comum, que são a evolução espiritual 
do indivíduo, a caridade e a paz, aceitando nossas diferenças em prol de 
uma convivência mais humana.  

Palavras-chave: Tolerância. Missão. Refugiados. 
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Abstract

This study analyzes the mission of different religious 
denominations in a world where faith seems to have been overlooked 
in relation to various cultures and traditions. In the last two centuries, 
due to increasing secularization, faith in God and religious practices 
have dictated no further social and family behaviors. The world, with 
the technological advance, has become a single country, with different 
languages, traditions, customs and religions, making us contact with 
other ways of thinking and acting. This diversity, not infrequently, has 
stimulated social conflicts, wars and terrorism, largely due to intolerance 
of the different. Religious intolerance, for example, has been one of the 
major causes of conflict, killing thousands of people annually and causing 
the displacement of thousands of other refugees, not only seeking a 
better quality of life but also fighting for their lives and of their families. 
This migration in search of quality of life, has been a great problem for 
several countries, which do not support such a large volume of people. 
In addition to the economic problem caused by the population increase 
due to migration, there is also a serious social problem: the refugee’s 
tendency not to interact with society while maintaining its traditions. 
This also creates great conflicts. How can different religions react to 
these problems? Perhaps searching for what they have in common, 
which are the spiritual evolution of the individual, charity and peace, 
accepting our differences for a more human coexistence.

Keywords: Refugee. Mission. Tolerance.
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Introdução

Nos últimos séculos, com uma procura cada vez maior de 
respostas para vida e seus mistérios fora das religiões e tradições 
culturais, buscou-se refúgio na ciência e por vezes em ideologias 
políticas, econômicas e mercadológicas. A ideia de religião parecia 
ser ultrapassada e suas tradições inúteis na busca por uma sociedade 
melhor. Tradições religiosas, familiares e culturais foram deixando de 
serem conceitos sociais para serem agora conceitos privados, de foro 
íntimo. Além disso, os meios de comunicação, cada vez mais eficientes, 
foram aproximando pessoas e culturas mostrando realidades não antes 
vistas ou imaginadas por muitos e culturas. Sistemas sociais, políticos e 
familiares completamente estranhos para certas partes da população 
mundial. Se por um lado, pode-se afirmar que esse conhecimento é 
benéfico, pois dele podem partir convergências e ideias para uma melhor 
convivência entre povos diferentes, com diferentes culturas (e exemplos 
de sociedades nunca antes pensadas, que influenciariam positivamente 
o convívio social em partes ainda isoladas da sociedade mundial), por 
outro lado, a experiência com o desconhecido pode trazer introspecção, 
isolamento e até fundamentalismos como forma de defesa contra a 
“decadência, impureza e descontrole” da sociedade mundial. 

 
 Globalização e Modernidade

A procura por uma maior e melhor comunicação entre povos 
distantes sempre foi desejada principalmente por mercadores e culturas 
determinadas à exploração e à conquista. Buscar materiais, matéria-
prima ou manufaturados, comida e especiarias era o desejo de muitos 
povos que viviam separados, isolados ou com escassez de produtos 
essenciais à sobrevivência e bom convívio social, foi um desejo e uma 
aventura durante muitos séculos. Grandes nações e impérios com o 
objetivo de conquistar, enriquecer e ter garantido seus suprimentos, 
também se lançavam em busca de novas terras e povos. Não raramente 
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os subjulgava como forma de impor sua própria cultura a uma outra 
considerada menor e menos desenvolvida (até mesmo subdesenvolvida 
ou primitiva). Mas, em contrapartida, também houve muita troca de 
tradições e aspectos culturais, gerando novos costumes e tradições por 
parte dos povos estrangeiros e nativos. Toda essa troca via de regra, 
regularmente gerava maior prosperidade e sabedoria. 

Como um bom exemplo de troca e respeito às diferentes culturas, 
temos a expansão dos domínios de Alexandre o Grande, filho de Filipe 
da Macedônia, que foi feita respeitando-se as tradições culturais dos 
povos conquistados, sem prejuízo de sua identidade social. Houve troca 
de saber tecnológico, filosófico e social.

Esse desejo de troca e conquista se manteve durante a história, 
criando e destruindo impérios, modificando culturas e permitindo novas 
descobertas. 

Porém, desde o último século, a tecnologia vem se desenvolvendo 
em tal velocidade, que tem aproximado cada vez mais povos do mundo 
inteiro, facilitando esse desejo de troca e proximidade.  

Devido à velocidade e qualidade da tecnologia da informação 
e da mídia, o planeta todo está interconectado, possibilitando que um 
habitante da uma longínqua e isolada região tome conhecimento de um 
fato ou se comunique com alguma pessoa a milhares de quilômetros 
de distância. Assim, quem muda é o espaço, diminuem as distâncias 
e não há mais espaços isolados. Aumentam-se as relações políticas, 
econômicas, sociais e religiosas entre os mais variados povos do planeta, 
influenciando-se mutuamente, gerando por vezes incompreensão e 
conflito. Nesse cenário de trocas e influências, cresce o comércio entre 
povos e nações diferentes, com resultados econômicos e políticos, 
nem sempre favoráveis a todos os envolvidos. E com a formação de 
novos mercados e empresas transnacionais, esse processo se tornou 
irreversível, impondo por vezes, não apenas uniformidade econômica 
(o que já é fonte de grandes conflitos), mas também política e cultural. 

Assim, segundo Giddens:
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A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações 

sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 

distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos 

locais podem se deslocar numa direção anversa às relações muito distanciadas 

que os modelam. A transformação local é tanto uma parte da globalização 

quanto a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço. 

Assim, quem quer que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte do 

mundo, está ciente de que o que ocorre numa vizinhança local tende a ser 

influenciado por fatores — tais como dinheiro mundial e mercados de bens - 

operando a uma distância indefinida da vizinhança em questão.1

Essa globalização junto à modernidade tende a padronizar 
relações em nome das boas relações. Porém, nem sempre essa 
padronização é possível ou aceitável. As negociações comerciais reduzem 
o sujeito, a pequena empresa, a concorrentes, nem sempre com poderio 
para competir com conglomerados internacionais, podendo levar certas 
regiões à pobreza, principalmente regiões que dependem de um único 
material ou forma de produção. 

Mais grave que uma uniformização cultural, a globalização tem exercido papel 

devastador sobre os países emergentes. Globaliza-se a produção dos bens 

industriais, do comércio e sobretudo do capital financeiro. A globalização da 

produção tem buscado os lugares onde se pagam os mais baixos salários para 

agigantar os lucros. Certos países e grupos humanos, colocados em tal situação 

de pobreza, acabam aceitando condições aviltantes de trabalho. A globalização 

do mercado tem destruído indústrias nacionais com aumento do desemprego. 

E finalmente a globalização financeira joga com o dinheiro, levantando e 

arruinando em horas até mesmo a economia de um país. E o medo de que isso 

aconteça tem paralisado economias emergentes.2

1 GIDDENS, A. As Consequencias da Modernidadet tradução de Raul Fiker. - SãoPaulo: Editora 
UNESP, 1991. -(Biblioteca básica)
2 LIBANIO, P.J.B. Globalização e Impacto Sobre a Fé CELAM documento 172-2.
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Globalização, Religião e Fé

A humanidade sempre viu o mundo segundo sua época, seu 
espaço e sua fé. Suas tradições e costumes estavam diretamente ligados 
à sua fé e de seus antepassados. A cada nova descoberta, a cada fato 
novo não conhecido ou explicado, temia-se o fim do mundo ou castigo 
dos deuses. Fome, escravidão, revoluções e opressões, o homem teve 
que se reinventar para se adaptar a cada mudança. Da mesma maneira, 
hoje, com a globalização e a modernidade, os povos têm que se adaptar 
à sua maneira, para pertencer a essa nova aldeia global.

Neste mundo, o discurso sobre Deus, religião e fé, via de regra 
contrasta com a verdade do mercado e da sociedade moderna mundial. 
Certezas são postas em dúvida, certezas de gerações que moldaram 
sociedades e civilizações. Isso tudo junto a um mundo que procura 
respostas não mais em um deus, mas no mercado, na política e em 
ideologias. O papel do indivíduo na família e na sociedade passa a ser 
relativizada e conceitos antigos colocados em dúvidas, quando não até 
mesmo sendo negados. Uma das formas de evitar estes problemas foi 
tornar a religião um produto, sem necessariamente estar ligado a um 
determinado povo ou cultura. Essa religião passa a ser um acessório, 
algo privado, como uma mercadoria que serve a um propósito específico.

Ela passa a ser sem fronteiras e sem território, sem ser contudo universal e 

única, como o catolicismo, o protestantismo clássico e o Islão. Depende das 

forças mercantis da oferta e da procura, devendo adaptar-se a novas situações 

e novas demandas. Reage às suas concorrentes lançando mão da propaganda e 

dos meios eletrônicos de comunicação, simplificando sua linguagem em função 

de um limitado número de “produtos” religiosos cuja propalada eficácia é o 

atrativo dos neodevotos que arrebata a massa.3

3 PRANDI, R. A Religião e o Planeta Global  In: ORO, Ari Pedro e STEIL Carlos Alberto (Orgs.): Religião 
e Globalização. 2° Edição, Petrópolis, Editora Vozes, 1999. p-70.
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Desta maneira, a religião, como produto de mercado, tende a se 
expandir, cruzar fronteiras e abrir mão de tradições regionais, criando 
uma identidade própria que foge aos padrões culturais locais. 

Em termos estritamente sociológicos tudo isso tem um nome. Chama-

se processo de libertação religiosa: afastamento dos crentes das religiões 

institucionais ou frágil pertencimento (e identidade) do indivíduo às instituições 

religiosas ‗de origem‘. (PACE, 1997, p. 34)

Por outro lado, sociedades inteiras, com fortes tradições 
religiosas que determinam a convivência, sociedade, cultura e até 
mesmo economia, ao travar contato com diferentes povos, costumes e 
tradições religiosas, tendem a se retrair, sentindo como uma ameaça ao 
seu povo. Esse medo, essa falta de compreensão e sentimento de estar 
sendo oprimido por outra cultura pode levar a fundamentalismos de 
todo o tipo e, consequentemente, povos tendem a se tornar fechados e 
violentos (Cf. ZIZEK 2008). 

Conflitos em sua própria terra, por motivos políticos ou religiosos, 
deslocam massas enormes de pessoas em busca de sobrevivência em 
terras com outros valores sociais. 

A adaptação a uma nova cultura é e sempre foi difícil, 
principalmente para as primeiras gerações, criadas dentro de uma 
visão de mundo determinada pelas tradições de seus antepassados. 
Desta forma, é comum que se criem pequenas sociedades com usos e 
costumes em comum, alheias até mesmo às leis locais, fato que impede 
uma sadia convivência entre povos de culturas diferentes, mesmo 
vivendo no mesmo espaço, sob as mesmas leis e costumes.

Considerações Finais

A modernidade e a globalização, colocando em contato 
pessoas de todo o mundo, formando um aldeia global, sem fronteiras 
mercadológicas, tem como efeito imediato, conflito financeiro, social 
e religioso. O medo do desconhecido dificulta a aproximação e a 
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compreensão do outro, causando distância social e recusa em aceitar 
comportamentos e regras diferentes. A saída encontrada, mercantilizar 
as religiões, tirando características locais e forjando características em 
comum, que em geral não fazem parte de nenhuma tradição específica, 
parece não ser a resposta. Assim como também não é uma resposta 
eliminar tradições religiosas procurando o bem-estar social em 
experimentos sociais ideológicos, políticos, financeiros. Essas tradições 
moldaram sociedades e determinam comportamentos.

Existe uma teologia que dê conta de resolver o problema da 
globalização e das incertezas causadas pelas diferentes propostas de 
organização social, familiar e religiosa? A resposta é não! Pois não há 
uma só sociedade, há pluraridade e isso deve ser aceito e respeitado.

Há movimentos que procuram, pelo menos no campo social e 
religioso, pontos em comum entre suas crenças sociais e códigos de 
conduta. Esses movimentos estão crescendo em número e variedade, 
mas ainda é uma força muito pequena frente ao poder financeiro do 
mercado.
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Resumo

O presente trabalho visa destacar a importância da cooperação 
ecumênica na afirmação e promoção de direitos. A delimitação utilizada 
é entre 1994 e 2013, na América Latina. Por esta cooperação se 
entende a colaboração de Igrejas e Agências Ecumênicas de fomento 
de recursos – humanos e financeiros – principalmente da Europa e 
Estados Unidos por meio de várias articulações e programas com suas 
contrapartes na América Latina, mais especificamente no Brasil. Esta 
cooperação desde os primórdios viabilizou parte importante da ação 
do movimento ecumênico. Primeiro será traçado um breve itinerário 
sobre a trajetória da cooperação ecumênica começando com suas 
ênfases e características. Posteriormente se apresenta uma tipificação 
da cooperação ecumênica segundo suas especificidades de atuação, sua 
origem e composição de seus fundos. Feito isso, busca-se evidenciar 
a importância desta cooperação como ferramenta de inclusão na 
perspectiva dos DHESCA’s. Por último se apresenta exemplos práticos da 
ação ecumênica explicitando a sua importância.

Palavras-chave: Movimento Ecumênico, Cooperação Ecumênica, 
Inclusão.

Abstract

This paper aims to highlight the importance of ecumenical 
cooperation in the defense and promotion of rights. The definition 
used is between 1994 and 2013 in Latin America. For this cooperation 
means the cooperation of churches and agencies resource fostering 
ecumenical – human and financial – mainly from Europe and the United 
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States through various joint programs and with their counterparts in 
Latin America, specifically in Brazil. This cooperation since the beginning 
enabled important part of the ecumenical movement action. First is 
drawn a short journey on the path of ecumenical cooperation starting 
with its emphases and features. Subsequently it presents a classification 
of ecumenical cooperation according to their specificities of work, its 
origin and composition of its funds. That done, it seeks to highlight the 
importance of cooperation and inclusion tool from the perspective of 
ESCEHR’s. Finally it presents practical examples of ecumenical action 
explaining its importance.

Keywords: Ecumenical Movement, Ecumenical Cooperation, 
inclusion.
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Introdução

Para iniciar, é importante apontar o porquê da escolha do tema. 
O principal objetivo é destacar a relevância do apoio e atuação da 
cooperação ecumênica na América Latina durante ao longo dos séculos 
XX e XXI. Ela é fundamental para o processo de afirmação, promoção e 
defesa de direitos. Analisar sua participação e influência na atuação e 
nas diretrizes, bem como nos elementos aglutinadores de delineamento 
do movimento ecumênico. Em outras palavras, é necessário entender a 
relação entre o movimento ecumênico e a cooperação ecumênica para 
se compreender a ação e articulação ecumênica, pois é parte de seu 
modus vivendi e operandi, desde o princípio de sua existência. Entender 
a ajuda das agências ecumênicas traz luzes e pistas para entender as 
ênfases, fases e trajetória do ecumenismo latino-americano, o qual é 
influenciado por esta relação. A cooperação ecumênica é o principal 
e mais forte combustível para alimentar todo o debate, produção 
reflexiva e atuação do movimento ecumênico. Talvez sem este apoio, 
o movimento ecumênico não teria o mesmo protagonismo e/ou teria 
outros contornos e trajetória. Portanto tratar desta temática é conhecer 
um elemento chave de constituição e desenvolvimento do movimento 
ecumênico latino-americano.

O outro elemento a ser explicitado para especificar mais é o 
foco em direitos, pois desde o princípio eles estão, de uma maneira 
ou de outra, presentes nessa relação, mesmo quando o foco desta 
cooperação, no início do século XX era fortemente marcado pelo 
projeto missionário-evangelístico de implantação do protestantismo no 
combate ao monopólio religioso (SOUZA, 2002). Aqui se pode constatar, 
ainda que a propaganda evangélica, ou em outras interpretações, 
o proselitismo, a preocupação com direitos, quais sejam: liberdade 
religiosa e acesso à educação, pois geralmente ao lado da construção 
de um templo protestante era erguida uma escola. Há outros elementos 
implicados nesta lógica, como por exemplo, o fato de que o cristianismo, 
principalmente o protestante, pelo princípio reformado do livre exame 
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das escrituras sagradas, o processo educacional é fundamental para 
entender suas doutrinas e proposta (COTO, 1997, p.25). Porém, não é 
o objetivo deste texto debater e analisar esta questão, é apenas uma 
menção para melhor situar o contexto do objeto em análise.

Diante da constatação de que por vezes não se compreende 
bem ou se confunde os conceitos quando se menciona a cooperação 
ecumênica se busca deixar muito bem claro de que conceito se trata. 
Considero cooperação, a partir de minha experiência no movimento    
ecumênico, toda iniciativa que visa o apoio financeiro, de recursos 
humanos e/ou outra natureza para apoio da ação ecumênica de 
organizações da sociedade civil, sejam elas igrejas, movimentos sociais 
ou entidades ecumênicas de maneira geral. Muito embora seja um 
conceito amplo, mas necessário diante da especificidade e complexidade 
que envolve o tema. Aqui cabe apenas sinalizar os parâmetros que se 
tem em conta. Maiores detalhamentos serão explicitados ao longo do 
texto.

Para contextualizar e situar o tema principal ao longo do texto será 
descrito, de maneira a mais sucinta possível, o itinerário da cooperação 
ecumênica ao longo dos anos desde o seu marco inicial até o século 
XXI com suas principais características. Essa tem sua trajetória marcada 
por muitas nuances ao longo da história iniciando pelo apoio a ação 
missionária-evangelística, passando pelo tema dos direitos humanos e 
mais recentemente trata do tema de desenvolvimento transformador 
que pressupõe o desenvolvimento com a lógica sustentável. Esse 
itinerário carrega muitos matizes que são importantes ao menos 
mencioná- los, dada a extensão e abrangência desta proposta, para a 
melhor compreensão da importância de seu objeto.

Vários elementos explicitam, ênfases e opções realizadas pelas 
iniciativas de cooperação ao longo do tempo. Obviamente essas opções 
estavam e estão, em sua maioria, de acordo com a leitura da realidade a 
partir de um ponto de vista eurocêntrico.
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1. Breve itinerário da cooperação ecumênica

1.1. Gênese da cooperação

A cooperação ecumênica está inserida em um contexto maior que 
é o movimento ecumênico que tem como marco recente no século XX 
com a realização da Conferência Missionária Internacional, na cidade de 
Edimburgo, em 1910. Ela contou com a participação de pessoas vindas 
das agências missionárias oriundas da Europa e dos Estados Unidos:

Nela se revelou a busca de caminhos de cooperação entre as sociedades 

missionárias e de minimização do escândalo da divisão. A conferência contribuiu 

também na ultrapassagem dos interesses institucionais limitados e imediatos e 

tornou-se marco no processo de afirmação da missão como desejo redentor 

de Deus e natureza do ser Igreja. O tema geral foi: “A evangelização do mundo 

nesta geração...” (CUNHA, 2010, p. 106)

Como decorrência dessa conferência surgem iniciativas que 
merecem destaque: Revista Internacional de Missão, em 1912 e o 
Conselho Missionário Internacional em 1921.

É importante destacar, além das iniciativas mencionadas, aquela 
que está diretamente vinculada ao contexto da cooperação ecumênica, 
a qual no início do séc. XX era chamada Aliança Mundial para a Promoção 
da Amizade Internacional. Essa iniciativa começou a partir de uma 
articulação de lideranças cristãs, britânicas, alemãs e estadunidense 
com o objetivo de promover a paz e a justiça por meio de intercâmbio 
entre igrejas cristãs na Europa - Católica Romana, Luterana, Quaker 
e Anglicana - que se encontravam e debatiam questões do cotidiano 
(LOSSKY, 2002, p.691, 1217). Em 1914 essa articulação teve caráter 
mais abrangente e se transformou no movimento mundial chamado 
Vida e Ação ou Vida e trabalho, como alguns traduzem o qual foi um 
dos fundadores do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Sua primeira 
conferência mundial se realizou em Estocolmo em 1925 e depois em 
Oxford 1937.
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Outra iniciativa que merece menção é a Ajuda Inter-eclesiástica 
criada em 1919 sob a direção de um pastor suíço Adolfo Keller. Esta 
será posteriormente integrada a uma iniciativa do Conselho Mundial 
de Igrejas em formação por meio de uma reunião realizada em 1942 o 
que ficou conhecido como o Departamento de Refugiados e Ajuda Inter- 
eclesiástica constituído em 1945 que se desdobrou na Divisão de Ajuda 
Inter-eclesiástica, Refugiados e Serviço Mundial em 1960 (LOSSKY, 2002, 
p.583-584). O objetivo da Ajuda Inter-eclesiástica era “a reconstrução 
das igrejas e a restauração de comunidades cristãs mais afetadas pela 
guerra”1 (COTO, 1997, p.22). Muito importante destacar o que o próprio 
autor destaca do termo inter-eclesiástico a partir de duas vertentes: 
ajuda para as próprias igrejas entre si e de maneira articulada para várias 
iniciativas de distintas naturezas na sociedade. (COTO, 1997, p.23). Esse 
elemento é importante destacar para o objetivo que se pretende neste 
artigo de se caracterizar como cooperação ecumênica.

1.2. Cooperação ecumênica, o combate à fome e o 
desenvolvimento

Se no início da cooperação ecumênica objetivo principal do 
período entre guerras era a promoção da paz e da justiça em meio a 
enormes conflitos que geraram duas guerras mundiais no pós-guerra 
o objetivo era reconstruir e, mais do que isso, desenvolver os países 
devastados pelas guerras. Agora a década de 50 era uma nova etapa: 
“a época do desenvolvimento”2 (COTO, 1997, p.23). Portanto, nesse 
contexto os países envolvidos nas guerras mundiais já haviam alcançado, 
de maneira razoável, a paz entre eles e era necessário redirecionar as 
energias e concentrar-se na fome e no subdesenvolvimento de países que 
padeciam desse mal. Estes países estavam localizados principalmente 
na América Latina, Ásia e África.

1 Era la reconstrucción delas iglesias y la restauración de las comunidades cristianas más afectadas 
por la guerra.
2 La época del desarollo.
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Este novo momento fez brotar novas reflexões posicionamentos 
por parte do já consolidado Conselho Mundial de Igrejas principal 
articulador da cooperação ecumênica que troca claramente a ênfase da 
reconstrução para o combate à fome (COTO, 1997, p. 28). Nesse contexto 
surgem uma grande quantidade de agências e escritórios confessionais 
para o combate da fome que era fruto de desigualdades sociais no 
que se começava a chamar Terceiro Mundo. Coto (1997) enumera 35 
agências de cooperação ecumênica nesta época. Muitas delas ainda 
permanecem atuando na América Latina até os dias atuais e possuem 
um papel fundamental na ação ecumênica.

1.3.  A cooperação ecumênica e as rápidas transformações 
sociais

Um pouco mais adiante, na segunda metade da década de 
sessenta, se consolida a segunda fase do que se pode chamar a 
terceira era da cooperação ecumênica, qual seja, a promoção do 
progresso e desenvolvimento frente às rápidas transformações sociais. 
Na Conferência Mundial de Igreja e Sociedade promovida pelo CMI 
em 1966 em Genebra o encaminhamento principal foi o de que essa 
tendência começa em 1954 com a Assembleia do Conselho Mundial de 
Igrejas que teve como tema: Cristo: a esperança do mundo. Das suas 
seis sessões trabalho, uma contemplava o tema da responsabilidade 
social das igrejas no contexto mundial (LOSSKY, 2002, p.1232-1233). 
Esse movimento da cooperação ecumênica de tratar os temas das 
transformações sociais teve grande repercussão na América Latina onde 
surgiu a Junta de Igreja e Sociedade, em 1961, que tinha grande apoio 
de recursos, principalmente financeiros para o seu funcionamento.

Nesse período em que ocorrem processos revolucionários na 
América Latina3, este continente teve grande destaque e protagonismo 
tanto da cooperação ecumênica, quanto do movimento ecumênico como 
um todo. Na década de 60 e 70 as conferências e eventos ecumênicos 
3 Como, por exemplo, os que ocorreram no Brasil, Cuba e Peru.
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tinham os ouvidos bem abertos às reflexões que as lideranças ecumênicas 
latino-americanas produziam, bem como estavam atentos às suas ações 
articuladas. 

Há clara sintonia e o financiamento de muitas iniciativas 
ecumênicas em solo latino-americano que, em certa medida, se torna 
referencial para o departamento de Igreja e Sociedade do CMI (CMI, 
1985) e sua atuação no contexto mundial.

Para encerrar o ciclo deste itinerário vale destacar que a última 
época do período que o presente artigo se dedica é aquela em que a 
cooperação ecumênica ficou sob a coordenação de uma iniciativa do 
CMI que se chamou Compartilhar Ecumênico de Recursos (CER). Essa 
iniciativa surgiu a partir do debate realizado na V Assembleia do CMI 
(Nairobi, 1975). Posteriormente foi realizado uma importante Consulta 
em Glion, Suíça em 1982, que produziu o documento que serviu de base 
para aprovar o programa CER, na VI Assembleia do CMI (Vancouver,1983), 
(FE-Brasil, 2006, p.20).

Essa nova fase se caracterizou pela “coordenação e o incremento 
da cooperação inter-eclesiástica no que se refere ao Testemunho, à 
Missão cristã e ao serviço comum entre as Igrejas e destas com relação 
ao entorno social em que se encontram inseridas” (FE-Brasil, 2006, p.18).

Para deixar claro os novos parâmetros da cooperação foram 
realizadas pelo seu principal articulador, o CMI; duas Conferências 
Mundiais para explicitar o novo modus operandi do principal articulador 
da cooperação ecumênica: “A primeira aconteceu em Larnaka (Chipre), 
em 1986, e teve por temática “Diakonia 2000: chamados a ser próximos”,  
e a segunda em El Escorial (Espanha), no ano seguinte, tendo por tema 
“Koinonia – Compartilhar a vida numa comunidade mundial” (FE-Brasil, 
2006, p.20).

Decorrente desse processo inicia na América Latina a articulação 
do CER sob a sigla de FOCER (Fórum Regional do Compartilhar Ecumênico 
de Recursos), o qual foi fruto de um processo de avaliação da caminhada 
do CER no Brasil e que posteriormente a VIII Assembleia do CMI este e 
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o Conselho Latino Americano de Igrejas se reúnem para inaugurar CER 
para a América Latina. Este processo encerrou a

“relação unilateral com o CMI ao incorporar novos protagonistas na sua 

condução. Esta nova estrutura do Compartilhar Ecumênico de Recursos, ao 

mesmo tempo em que acumula a experiência e os processos do antigo Grupo 

Regional, abre-se aos novos desafios da Missão da Igreja no Continente, da 

nova conjuntura sociopolítica e cultural da região e das novas condições que 

caracterizam os processos de cooperação internacional. Do ponto de vista da 

coordenação e da administração, o Focer passa a ser conduzido pelo Clai em 

estreita comunicação com a Secretaria para a América Latina do Conselho 

Mundial de Igrejas.” (OLIVEIRA, 2006, p. 23- 24)

Até o recorte temporal final do presente artigo esta articulação é 
a principal instância de coordenação da cooperação no Brasil sob a sigla 
FEACTBR (Fórum Ecumênico) ACT Brasil).

Esta sigla foi adotada a partir de 2011 pelo fato de que a 
cooperação ecumênica passa por uma importante mudança, pois o CMI 
deixa de exercer o seu papel de grande articulador passando para uma 
articulação apoiada por ele e a Federação Luterana Mundial que a partir 
de duas iniciativas ACT (Ação Conjunta das Igrejas) Internacional criada 
na década de 90 e ACT desenvolvimento, criada em 2007. A primeira se 
concentrava sob a bandeira da ação humanitária em diversas situações 
de calamidades e a segunda com tema do desenvolvimento. Ambas se 
fundiram no ano de 2009 e formaram a ACT Aliança: “Ação Conjunta 
das Igrejas – é uma aliança mundial de igrejas membros e agencias 
relacionadas do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) e a Federação 
Luterana Mundial (FLM) comprometidas a trabalhar ar ecumenicamente” 
(Aliança ACT, 2009, p.2).

A partir desta nova configuração a cooperação ecumênica 
passa a funcionar no início do século XXI e buscará formar em todos 
os países de sua atuação Fórum de articulação ecumênica reunindo 
igrejas, movimentos, e escritórios nacionais das agências de cooperação 
para articular e coordenar a todas as iniciativas ecumênicas. Entre os 
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objetivos dessa Aliança, quando ocorreu sua fundação, se pode destacar 
os seguintes:

Dedicar-se a programas de desenvolvimento transformacional de alta 

qualidade e eficiência que contribuam a uma mudança positiva na vida das 

pessoas; responder rápida e eficazmente a emergências humanitárias para 

salvar vidas, aliviar sofrimento e apoiar comunidades; trabalhar conjuntamente 

em programas de redução de riscos de desastre, preparação para emergências 

e reabilitação e reconstrução pós-emergência; trabalhar e fazer incidência 

conjunta em prol de mudanças nas estruturas e sistemas que empobrecem e 

marginalizam as pessoas, com particular atenção às necessidades das mulheres 

e outros grupos vulneráveis; participar ativamente em debates nacionais, 

regionais e internacionais para fazer incidência por uma mudança positiva para 

os povos pobres e marginalizados. (Aliança ACT, 2009, p.3-4)

Deste breve resumo da nova conformação da cooperação 
ecumênica por meio da Aliança ACT se pode perceber os novos 
contornos de sua missão, a qual se concentra claramente em três 
eixos de atuação: Ajuda Humanitária, desenvolvimento transformador 
e a incidência pública (advocacy). São novos tempos e há uma nova 
compreensão da cooperação, o que torna claro que ao longo da história 
muitas ênfases e mudanças foram ocorrendo, mas desde o princípio 
a cooperação ecumênica, de diversas maneiras esteve e permanece 
engajada na afirmação, promoção e defesa de direitos. A grosso modo 
dois dos principais eixos permanecem, mas com nova interpretação 
contextualizada a nova realidade da sociedade no século XXI. Mais 
especificamente o que se verá a seguir é uma síntese da tipificação 
da cooperação ecumênica e de dados estatísticos para melhor 
entendimento.

2. Tipificação da Cooperação Ecumênica

Segundo Biekart (1994), há diversas maneiras de se tipificar a 
cooperação. O autor faz uma detalhada classificação, mas para cumprir 
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o objetivo do presente artigo será utilizado Coto (1997), pois ele prefere 
simplificar e classificar as agências de cooperação ecumênica a partir 
de duas categorias: origem institucional e origem de fundos. O que se 
fará a seguir é um apanhado do mesmo a partir do último autor citado 
para melhor compreensão. A primeira classificação se relaciona pela sua 
origem. Elas somam quatro tipos.

Eclesiástica. Esta é caracterizada quando sua origem está 
vinculada em alguma igreja dentro do marco de sua ação social 
diacônica4 a partir do período entre guerras do século XX. Estão dentro 
da estrutura organizacional das igrejas que integram. A origem de seus 
fundos vem da arrecadação das comunidades locais ou suas instituições 
religiosas ou campanhas legitimadas por sua hierarquia eclesiástica. 
Geralmente cooperam com igrejas e ou iniciativas que as envolvem ao 
redor mundo.

Eclesial. Esta não tem vínculo direto com uma igreja específica, 
mas possui uma vinculação confessional delimitada. Ela é composta de 
pessoas que representam necessariamente as igrejas cristãs e parte ou 
a totalidade de seu corpo diretivo é formada por pessoas oriundas de 
estruturas eclesiásticas.

Ecumênica. É semelhante a anterior, pois possui caráter 
religioso, porém a composição de seus membros5 pode ser de entidades 
eclesiásticas e/ou pessoas vinculadas a elas. O principal diferencial é 
sua identidade ecumênica declarada de maneira explícita como auto 
entendimento.

Organização Não Governamental (ONG). Esta nomenclatura na 
atualidade e no Brasil já não é muito aceita e difundida, mas se opta 
por usar Organização da Sociedade Civil (OSC). Esta não tem vinculação 
religiosa ou político-partidária direta. São principalmente organizações 
que se dedicam a implementar políticas públicas e ou por necessidades 

4 Por esta ação se entende toda a obra de caridade e auxílio às pessoas em busca de uma vida digna 
por parte das igrejas cristãs.
5 Em geral as agências de cooperação são formadas por um conjunto de pessoas que são chamadas 
de membros. Elas podem representar suas igrejas de origem que são as que compõem as mesmas 
agências ou representaramoutras organizações eclesiásticas ou não.
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concretas e a defesa de direitos. Não há vinculação com igrejas e são 
formadas por pessoas de maneira individual independente de sua 
pertença religiosa. Houve um grande surgimento desse tipo de 
organização nas décadas de 80 e 90 do século XX ao redor na América 
Latina a partir da mudança de foco da cooperação ecumênica. O 
universo deste tipo é o mais amplo e diverso desde aquelas criadas pela 
iniciativa privada por meio de fundações e associação para dar conta de 
sua responsabilidade social. Outra é por meio de partidos políticos para 
difundir sua ideologia por meio de pesquisas e articulações nacionais e 
internacionais. Também podem ser criadas a partir de demandas sociais 
claras de necessidades a serem supridas. São também conhecidas como 
organizações sem fins lucrativos.

Outra maneira de classificar é pela origem de fundos. Há seis 
maneiras de classificar.

Ofertas, coletas e campanhas. Estas são características de 
organizações que depende da generosidade de membros de igrejas que 
doam recursos majoritariamente financeiros para a cooperação. Muito 
comum na Europa é a doação quaresmal, prática realizada partir da 
década de 60.

Campanhas da Sociedade Civil. Conduzida por igrejas ou grandes 
fundos do sistema ONU (Organização das Nações Unidas) ou outras 
organizações internacionais ambientais humanitárias e etc. É uma 
forma de arrecadação livres de vínculos diretos em um ambiente muito 
propício para a solidariedade criado pelas Organizações da Sociedade 
Civil, principalmente na Europa. Essa atitude é fruto de uma consciência 
cidadã desenvolvida pelos meios de comunicação em massa, bem como 
de maneira pessoal nas ruas por meio de voluntárias e voluntários.

Fundos Estatais. Os governos europeus cultivam fortemente 
esse hábito de separar uma parte de seu orçamento para a 
solidariedade principalmente governos marcados pela ideologia social 
e socialdemocrática muito presente na Europa. Inclusive havia a 
destinação direta de acordo com a declaração de confessionalidade das 
pessoas quando de seu ajuste fiscal com o Estado. De acordo com sua 
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declaração confessional o recurso era destinado a determinada igreja. 
Este era o exemplo da Alemanha que não existe mais. Muitas foram as 
articulações das ONU para que ocorresse, principalmente da década de 
90 a destinação de recursos estatais para apoio ao desenvolvimento do 
que era chamado Terceiro Mundo.

Mistas. Essas combinam recursos próprios e estatais para levar 
a cabo os seus objetivos. Essa combinação se dá pelo fato de que sua 
arrecadação por meios próprios –  campanhas, fundos de igrejas, doação 
de várias espécies etc. – não capazes de dar conta de suas demandas a 
apoio de projetos e iniciativas dentro de seu escopo de atuação. Para 
ampliar sua atuação recorre, portanto a recursos estatais.

Fundos Financeiros. Estas têm vinculação direta com algum com 
a iniciativa privada por uma empresa de maneira individual ou por um 
grupo financeiro. A maneira mais comum é a fundação para dar conta 
de melhorar sua imagem social e ou cumprir com seu compromisso 
social, bem como para evitar pagamento de altos valores de impostos. 
Sua maneira de cooperar é, de maneira geral, mais restrita e controlada 
pelo fato da imagem da empresa estar vinculada.

Redes de coordenação. São redes que conformam várias agências 
de distintas origens para coordenar o apoio tanto em esfera mundial, 
continental ou nacional. Esse agrupamento fortalece e otimiza recursos 
(estruturais, financeiros e humanos para a eficiência da cooperação. Fato 
que se constatou é que muitas iniciativas de cooperação coincidiam em 
sua visão/missão, espectro de atuação tanto de valores como de espaço 
geográfico. Ao longo do tempo se percebeu a necessidade de melhorar 
a eficácia de gestão de recursos em meio às mudanças de conjuntura 
internacional.

Ao concluir este raciocínio percebe-se a gama ampla e vasta da 
cooperação. Estudos da cooperação na década de 90 apontavam que 
existiam 478 organizações que atuavam na América Latina (COTO, 1997). 
Isto demonstra a significativa presença da cooperação internacional na 
América Latina.
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3. A importância da cooperação Ecumênica para os DHESCA’s6

O que se pretende neste tópico é apresentar um conjunto de 
argumentações baseados em alguns dados de pesquisas e documentos 
para explicitar a importância da cooperação ecumênica para a atuação 
das OSC’s no Brasil pela defesa de direitos.

Pesquisas no início da década de 90 davam conta de um montante 
próximo a US$ 500 milhões para a cooperação Norte/Sul e desta US$ 
30 milhões destinados ao Brasil (HADDAD, 1997). Esses recursos foram 
distribuídos por diversas agências da cooperação ecumênica conforme 
tipificação já realizada anteriormente. Esses números demonstram o 
que se pode constatar em pesquisas recentes da participação desta 
cooperação. Em 2003 foi realizada uma pesquisa na qual se constatou  
que  entre  as  Organizações  da  Sociedade  Civil  (OSC) aproximadamente 
60% delas tinham na composição de seu orçamento financeiro ao mais 
entre 61% e 100% de recursos oriundos da cooperação internacional. 
Pode-se constatar a importância dos recursos desta cooperação para 
viabilizar as iniciativas de defesa de diretos (FGV, 2013).

Como já foi dito a cooperação ecumênica a partir de 2010 é 
coordenada pela Aliança ACT. Sua membresia é composta por Igrejas e 
Organizações Baseadas na Fé7 que juntas trabalham e estão presentes 
em 100 países para promover mudança positiva e sustentável na vida 
dos e das pobres e marginalizados e marginalizadas, independente de 
sua religião, gênero, orientação sexual, opção político partidária, etnia 
e nacionalidade valendo-se de maiores códigos de conduta, como por 
exemplo, o código de conduta internacional da Federação Internacional 
da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha. Conta com 140 membros 

6 São os Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCA´S). No Brasil 
há uma plataforma que é fruto do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, aberto à assinatura pela Organização das Nações Unidas – ONU em 16/12/1966 e que 
entrou em vigor em 03/01/1976. Visa a afirmação, promoção e defesa de direitos. Para saber mais, 
acesse: http://www.plataformadh.org.br.
7 São organizações que compõem o amplo espectro do movimento ecumênico formado por uma 
diversidade de entidades, tais como Conselhos de Igrejas, Entidades ecumênicas de serviço, 
Organizações de Ação Diaconal, Capacitação e Assessoria, Agências Ecumênicas etc.
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espalhados por todos os continentes contando com um staff de 25.000 
pessoas de maneira direta e indireta, entre funcionários sua estrutura 
própria e de seus membros. Mobiliza um orçamento de US$ 1.5 bilhão 
de dólares por ano se concentrando nas áreas de ajuda humanitária, 
desenvolvimento e incidência. Seus escritórios regionais estão na Suíça, 
onde também está sua sede mundial, onde está a secretaria geral e o 
maior contingente de seu staff, Jordânia, Tailândia, El Salvador, Kenya 
e Nova Iorque. Somado a estes escritórios possui um em Bruxelas, na 
Bélgica como base de articulação de sua ação de incidência na União 
Europeia (Aliança ACT, sítio institucional).

Para destacar a importância e exemplificar a atuação desta 
cooperação se realizará, nas linhas que se seguem, um breve resumo 
das ações de defesa de direitos realizada pelas articulações ecumênicas 
no Brasil dentro do espectro das OSC’s, do qual faz parte as entidades 
ecumênicas. Para dar relevo qualitativo aos números apresentados se 
mostrará a atuação a partir do FEACTBR, Fórum Ecumênico ACT Brasil. 
Este fórum é a maior articulação ecumênica no Brasil, pois é membro, 
representante e principal articulador da cooperação ecumênica no Brasil. 
Ele é fruto do CER, que iniciou no Brasil em 1994 e que foi detalhado 
anteriormente. Em 2000, a partir da nova conjuntura brasileira, bem 
como da cooperação ecumênica passou a se chamar Fórum Ecumênico 
e a partir de 2011, FEACTBR8. Ele no início de sua atividade na década de 
90 se norteou por três eixos de atuação: Igreja e Sociedade, Processos 
Institucionais, Teólogico/conceitual. Dentro deste contexto elegeu como 
um de seus elementos fundamentais tanto que elegeu o tema afirmação 
e promoção dos DHESCA’s (Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, 
Culturais, Ambientais) como elemento norteador de suas ações (FE 
Brasil, 2006, p.35). Para isso elaborou 11 teses com bases conceituais 
teológicas a relação entre o ecumenismo e os DHESCA’s conforme segue:

8 A sigla ACT foi adicionada no ano de 2011 como consequência de aderir a estrutura da Aliança ACT 
(Action Church Together – Ação Conjunta das Igrejas).
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Graça e paradigma do cuidado; princípio da valorização da diferença e 

condenação da desigualdade e da destruição da biodiversidade; princípio 

anti-idolátrico; princípio da valorização da dignidade humana; afirmação 

do imperativo ético da satisfação das necessidades básicas humanas 

como exigência da dignidade humana; afirmação do imperativo ético da 

solidariedade; imperativo ético da condenação da idolatria sistêmica do 

mercado – mercadolatria; imperativo ético da condenação da desestruturação 

do sistema de direitos nos planos internacional e nacional; imperativo ético da 

condenação do modelo civilizacional egoísta e consumista; imperativo ético da 

condenação da intolerância religiosa como atentado à promoção dos direitos 

humanos; princípio teonômico da afirmação da fraternura solidária e cuidadosa 

com a biodiversidade, que inclui a dignidade humana. (OLIVEIRA, 2006, p.39-45)

Seus compromissos baseados em suas teses demonstram 
claramente a amplitude da práxis ecumênica e sua abrangência dentro 
dos espectros dos DHESCA’s. Por meio de ações afirmativas de incidência 
e produção de conhecimento este Fórum sempre evidenciou sua opção 
pela vivencia ecumênica, buscando a unidade tridimensional a partir 
da unidade de pessoas que amam a vida em todas as suas formas, a 
todas as pessoas de fé e também entre aquelas que professam serem 
seguidoras de Jesus Cristo (IULIANELLI, 2013).

Outro aspecto relevante a ser mencionado do Fórum é a sua 
participação em uma plataforma de debate e articulação da cooperação 
ecumênica, o qual se chama PAD – Processo de Articulação e Diálogo. 
Ele foi criado em 1995, no mesmo espírito do CER, o qual já foi explicado 
anteriormente. Nele participam as agências ecumênicas e suas 
contrapartes no Brasil para a consecução dos objetivos, visão e missão 
de ambas as partes sempre em uma atitude convergência e diálogo por 
meio de redes promotoras de iniciativas com diversas OSC’s. Como seu 
objetivo tem a afirmação e promoção de direitos por meio de incidência, 
atua a partir de três linhas de ação: produção de conhecimento, formação 
para a visibilidade e sustentabilidade e a incidência. Seu trabalho é 
coordenado por uma equipe intersetorial que representa o setor das 
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organizações ecumênicas, agências ecumênicas, movimentos sociais e 
ONG’s. O FEACTBR é membro e representa o setorial ecumênico.

O que se pretende no que se segue é a amplitude e diversidade 
de atuação deste Fórum por meio de sua ação coletiva ou por meio das 
organizações que o compõem, as quais somam vinte e três organizações 
ecumênicas em diversas áreas de atuação. São várias iniciativas na área 
de incidência, afirmação de direitos e ajuda humanitária. O objetivo de 
apresentar estes exemplos é explicitar a importância da cooperação 
ecumênica em relação a afirmação e promoção de direitos, haja vista 
que a cooperação ecumênica é parceira tanto no apoio por meio de 
recursos, como parte fundamental que integra o planejamento e 
avaliação das iniciativas ecumênicas. Para não utilizar as várias siglas 
das organizações que compõem o Fórum não se utilizará as siglas 
particularmente da organização que coordena as iniciativas, mesmo 
porque no entendimento interno do próprio FEACTBR ele se sente 
contemplado, mesmo que não haja o envolvimento de seu coletivo de 
entidades.

4. Ações ecumênicas em favor dos DHESCA’s

Direitos Humanos

Campanha Nacional do Desarmamento. Houve a participação 
ativa da articulação Nacional no Brasil desta Campanha, na produção de 
materiais e debate interno e externa em iniciativa de incidência.

Participação no Consea - Conselho de Segurança Alimentar e 
no FBSAN – Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional em 
esfera nacional e em diversos estados brasileiros. Importante iniciativa 
governamental que conexões com redes internacionais, entre elas, a 
principal, FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, a qual desenvolve suas ações principalmente na superação 
da fome e na produção sustentável e justa de alimentos.
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Convênio com UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas 
desenvolve desde 2008 o “Programa de Educação Sexual e Saúde 
Reprodutiva” com oficinas de capacitação, Consultas, seminários de 
capacitação pessoas multiplicadoras. Trabalha com diversos subtemas 
entre eles sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Já produziu diversos 
materiais em eles dois manuais para serem trabalhados em espaços 
religiosos e da sociedade como um todo, uma cartilha, cujo título é 
“Igreja e Aids” para que o tema seja tratado dentro das igrejas cristãs. 
Além disso, participa como representante das FBO’s dentro do sistema 
ONU, inclusive participando como membro da equipa consultiva da 
Assembleia Geral Permanente da ONU. Fruto desse trabalho, muitas 
outras redes de atuação e iniciativas surgiram.

4.2. Direitos Econômicos

Capacitação na área da ação diaconal das igrejas desafiando-as 
refletir sobre a economia solidária para além das ações assistenciais 
clássicas. Com a produção de materiais e debate de temas como justiça 
climática, justiça socioambiental, integração econômica, buscando 
estabelecer pontes entre a Igreja e sociedade e Teologia e Economia 
com várias consultas e processos.

4.3. Direitos Sociais

Na área dos direitos sociais iniciativas como encontros nos 
movimentos sociais de luta pela moradia, bem como assessoria ao 
acesso à informação e capacidade organizativa para a busca e o exercício 
de direitos.

Participação na Plataforma para um Novo Marco Regulatório 
para as Organizações da Sociedade Civil. Há aproximadamente 
mais  de duas décadas as OSC’s vem desenvolvendo esforços para a 
melhoria das condições de vida das pessoas, para consolidação de uma 
sociedade mais justa, entre outras frentes. Dentro do processo eleitoral 
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de 2010, um conjunto de OSC’s propôs uma agenda comum para as 
pessoas candidatas à presidência do Brasil. Ela “destaca o papel das 
organizações da sociedade civil como patrimônio social brasileiro e pilar 
de nossa democracia. Os integrantes reivindicam uma política pública 
de fomento à participação cidadã por meio de organizações sociais 
autônomas” (Documento de formação). Fazem parte desta plataforma 
74 organizações da sociedade civil e 18 redes de articulação. A partir 
de 2011 esta plataforma foi reconhecida pelo governo federal como 
interlocutor legítimo e protagonista para a afirmação e promoção de 
direitos em diversas áreas. Foi criado um grupo de trabalho facilitador 
com membros da estrutura do governo federal e membros da sociedade 
civil. Pelo grupo das religiões o FEACTBR se faz representante deste 
grupo cujo principal objetivo é incidir, reivindicar e propor alterações 
na legislação brasileira a fim de melhorar, viabilizar a atuação de 
protagonismo das OSC’s na condição de parceira e ou executora de 
políticas públicas em uma relação justa e adequada com o Estado 
brasileiro, bem como diminuir a burocracia e propiciar condições 
favoráveis para a livre iniciativa de criação e sustentabilidade das OSC’s.

Participação na Plataforma a Reforma Política. Foi criada a partir 
de 2005 e reúne diversos atores sociais (redes, fóruns, movimentos e 
articulações) de diversas áreas. Seu principal objetivo é fortalecimento 
da participação cidadão por meio de mecanismos de amplo debate da 
participação e controle social do Estado brasileiro. Seus eixos de atuação 
envolvem a questão política de maneira ampla, para além das questões 
partidárias e eleitorais na direção da defesa do interesse público. O 
seu documento de constituição e debate (2007, p. 12) explicita melhor 
o seu objeto de atuação: “A Reforma Política que defendemos visa à 
radicalização da democracia, para enfrentar as desigualdades e a 
exclusão, promover a diversidade, fomentar a participação cidadã”. 
Como elementos norteadores de sua ação/articulação estão os seguintes 
eixos: fortalecimento da democracia direta, fortalecimento participativa, 
aprimoramento da democracia representativa sistema eleitoral e partido 
políticos, democratização da comunicação e informação, transparência 
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no poder judiciário. Duas conquistas recentes em que contou com a 
participação dessa plataforma foram a aprovação da lei da ficha limpa e 
do fim do financiamento empresarial nas campanhas eleitorais.

4.4. Direitos culturais

Processo sobre a liberdade religiosa no Mercosul. A partir de 
2009 ocorreu a mediação sobre o debate da igualdade religiosa. Houve 
a criação de um observatório sul- americano sobre o tema.

Iniciativas de superação da intolerância religiosa. O direito ao 
livre exercício da religiosidade seja ela qual for é um tema muito caro 
na direção de alcançar a liberdade religiosa, livre de discriminação e 
preconceito. Nesta direção há a participação no Comitê da Diversidade 
Religiosa da Secretaria dos Direitos Humanos na consecução de seus 
objetivos.

4.5. Direitos Ambientais

Participação da coordenação da Cúpula dos Povos. Este foi 
o grande fórum de atuação e debate dos temas ambientais, o qual 
estabeleceu um contraponto à Conferência da ONU Rio +20, “O mundo 
que queremos”. Ela foi de participação ampla de inúmeras convergências 
e confluências de diversos atores sociais.

Foi o momento simbólico de um novo ciclo na trajetória de lutas globais que 

produz novas convergências entre movimentos de mulheres, indígenas, negros, 

juventudes, agricultores/as familiares e camponeses, trabalhadores/as, povos 

e comunidades tradicionais, quilombolas, lutadores pelo direito à cidade, e 

religiões de todo o mundo. As assembleias, mobilizações e a grande Marcha 

dos Povos foram os momentos de expressão máxima destas convergências.” 

(Declaração final da cúpula dos povos na Rio+20)
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Além disso, publicações, seminários e outras ações que envolvem 
temas como: as mudanças climáticas, justiça socioambiental são 
desenvolvidas.

Considerações finais

Diante do apresentado quero destacar dois elementos: a 
importância e protagonismo das OSC’s e da cooperação ecumênica em 
relação aos DHESCA’s.

As organizações da sociedade civil (OSC´s) são atores fundamentais 
e protagonistas para o fortalecimento da democracia e a solidificação 
de uma sociedade mais justa e igualitária, pois há muitos elementos 
que, se não pelas forças da organização social, a própria sociedade 
não obterá êxito em ações afirmativas de direito. Por outro lado, o 
Estado por meio de suas instâncias de governo, não é capaz, por seus 
próprios meios, de dar conta das demandas que a sociedade apresenta. 
É necessária uma força auxiliar com capilaridade e especificidades 
necessárias para a implementação de políticas públicas necessárias para 
uma sociedade mais justa e igualitária, principalmente no que tange os 
DHESCA’s. São experiências acumuladas em ambientes mais propícios, 
como por exemplo, o cotidiano da militância nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil que a burocracia estatal nem sempre 
possui a flexibilidade e agilidade de fazer frente com às urgências de sua 
realidade. 

A proximidade da vivência das OSC’s com suas ausências e 
carências possibilita maior capacidade de analisar as necessidades e 
propor soluções, pois estão presentes no processo e/ou são sujeitas a 
elas. Além disso, são interlocutoras legítimas da sociedade com valiosa 
contribuição e reconhecimento social não só em âmbito nacional, bem 
como internacional. Este fato é verificável pelo apoio da cooperação 
internacional.

Em outra frente, por meio do reconhecimento das OSC’s por 
parte da cooperação ecumênica fica evidenciado o papel capital do 
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desenvolvimento transformador na afirmação e promoção de direitos 
no diálogo dialético entre a sociedade civil e o Estado entre tensões 
e convergências para que todas as formas de vida tenham melhores 
condições em busca de uma convivência harmoniosa para que possamos 
viver em um planeta plenamente possível, viável, sustentável para todos 
e todas que o ocupam.

Por fim, se está consciente que certos temas talvez necessitem 
de um maior aprofundamento de análise e serem debatidos em sua 
totalidade, mas tal tarefa escapa do escopo e objetivo deste artigo. 
Um exemplo disso é o novo direcionamento geosocial da cooperação 
ecumênica e as alternativas encontradas para contornar essa situação. 
Este é o fenômeno referente à mudança de prioridade de destinação 
de envio de recursos das agências de cooperação. Nos últimos anos 
as agências de cooperação têm priorizado seu apoio para a Ásia 
e principalmente África, pois existe a concepção de que os países 
latino-americanos, especialmente o Brasil tem avanços na direção da 
diminuição das desigualdades e da superação da pobreza e a fome. 

Este fenômeno tem gerado dificuldades de viabilidade e 
sobrevivência das organizações da sociedade civil, especialmente as 
organizações ecumênicas que são dependentes em grande parte da 
cooperação ecumênica. Debates, eventos estão ocorrendo para refletir, 
bem como publicações sobre essa nova realidade. A decisão das agências 
ecumênicas de priorizar os países dos continentes mencionados tem 
diminuído drasticamente o apoio para as OSC´s na América Latina e em 
alguns casos a situação é mais grave ainda, pois o corte foi total. Muitas 
organizações deixarem de existir e dar sua contribuição na promoção 
da dignidade humana. Outras estão buscando alternativas junto a 
iniciativa privada ou fundos governamentais. De qual quer maneira este 
fenômeno tem afetado muito a existência e a operacionalidade das 
OSC´s que sobreviveram aos novos tempos diminuindo sua efetividade 
em seus campos específicos. Há algumas previsões pouco otimistas 
que apontam o provável desaparecimento deste importante ator da 
sociedade. Isso teria consequências sumamente negativas, haja vista 
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que o Estado, por meio de políticas públicas, não tem a capacidade 
e nem a capilaridade que essas organizações possuem na promoção, 
defesa e garantia dos DHESCA´s.
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No âmbito do I Congresso de Cristianismo Contemporâneo e em 
tempos de uma era pós-cristã e de um secularismo messiânico, a reflexão 
que aqui se apresenta tem por objetivo compreender a imagética bíblica 
nas canções de Leonard Cohen. Ao fazer da arte um diálogo entre o 
sagrado e o profano, o cantor fez da cultura um púlpito privilegiado para 
anunciar valores fundacionais como Deus, amor, vida e morte, e, numa 
mundividência marcada pelo que se diz ser a pós-verdade, denunciar 
que outrora isso “soava como verdade, mas não é verdade hoje”1.

Acresce a este aspeto uma curiosidade: trata-se de um «profeta» 
com apelido de «sacerdote». Se, por um lado, o canadiano é considerado 
por uns como profeta do drama da experiência humana, por outro lado, 
Cohen, que etimologicamente significa sacerdote, cantou como quem faz 
uma mediação. Ou seja, cantou a Deus sobre os homens e aos homens, 
quantas vezes, cantou sobre Deus. Se não bastasse, fundiu ainda poesia 
com teologia (porque a mensagem propunha o seu conhecimento de 
Deus) e fez de cada atuação uma liturgia que renovava a cada concerto. 

Sem pretendermos estabelecer qualquer primazia daquilo que 
aqui denominamos por função profética sobre uma eventual dimensão 
sacerdotal no campo da cultura, optámos por focar a nossa atenção no 
pregador considerando que as suas canções pedem-nos mais escuta 
do que ouvidos! Antes de adentrarmos na análise que nos propomos 
fazer importa começar por afirmar que não pretendemos tratar do 
valor ou relevância religiosa do cantor ou da sua discografia. Entenda-
se o exercício que aqui se apresenta apenas como um tributo que, 
ao reconhecer o legado do autor como produto da cultura humana, 
compreende que embora se trate de poesia, sem representar qualquer 
ideia ou conceito teologicamente sistematizado, as opções temáticas, 
os sentimentos e os conflitos proclamados na lírica de Cohen põe em 
relevo a dimensão religiosa da existência humana, na imagética bíblica. 
1 Cohen (2016) It seemed the better way do album You Want It Darker.
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Deus

Encetamos a discussão por um dos tópicos mais importantes, 
não necessariamente o principal: Deus assume um lugar particular na 
obra de Cohen. O autor começa por reconhecer que, tanto a sua vida 
como a sua voz são uma dádiva divina. Afirma que ser cantor não foi 
uma escolha mas uma vocação confiada por “vinte e sete anjos” que 
o amarraram na “Torre da Canção”2. Neste sentido, na espiritualidade 
que povoa o universo poético de Cohen, não existe uma ideia ou um 
conceito etéreo e inacessível de Deus, mas expressão de uma relação 
com Ele. Mais do que preces, canções como On the level3 ou Show me the 
place4, no lugar de retratarem um discurso unilateral sugerem-nos uma 
experiência correspondida. Aqui Deus não é o destino das confissões do 
autor mas o espelho que permite ao cantor ver-se a si mesmo: “Lamento 
tanto o fantasma que te tornei. Apenas um de nós era real, e era eu”5. 
Noutro tema, Cohen afirma: “Diz-me novamente quando a imundície do 
açougueiro é lavado no sangue do cordeiro… Diz-me novamente quando 
eu estiver limpo e sóbrio… Diz-me outra vez, diz-me mais e mais, diz-me 
que tu me amas, então: Amém, amém, amém... Amém”6. Veja-se ainda 
outros exemplos: enquanto a canção Come Healing7 expõe-nos perante 
a urgência da “cura do corpo, mente, espírito, cura do sacrifício, da 
identidade”, Lover, Lover, Lover8 propõe-nos a possibilidade da mesma 
no diálogo com Deus. Além de nomeá-lo Pai, Deus surge como a figura 
a quem se confessa as fragilidades do ser humano e a quem é pedido 
um novo nome e a esperança de um novo recomeço. No mesmo texto 
podemos encontrar ecos dos salmos de Davi. A resposta à angústia 
do rei hebreu, retratada em versos como “não desvies de mim a tua 
face”, “não afastes de mim o teu Espírito”, ressoa na réplica do Pai: “Eu 

2 Cohen (1988) Tower of Song, do album I'm Your Man.
3 Cohen (2016) On the level, do album You Want It Darker.
4 Cohen (2012) Show me the place, do album Old Ideas.
5 Cohen (2016) Treaty, do album You Want It Darker.
6 Cohen (2012) Amém, do album Old Ideas.
7 Cohen (2012) Come Healing, do album Old Ideas.
8 Cohen (1974) Lover, Lover, Lover, do album New Skin for the Old Ceremony.
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nunca, nunca me desviei… Eu nunca me afastei… Foste tu quem cobriu o 
meu rosto”. Neste sentido, o nosso poeta sugere um Deus que, além da 
possibilidade da cura do corpo, privilegia a relação, disposto a curá-la e 
a restaurar as identidades perdidas. 

Amor 

A propósito do amor Cohen propõe-nos outro paradoxo. Na 
canção Ain’t no cure for love manifesta a impossibilidade de deixar de 
amar a amante da qual diz: “tudo deu errado”. Porém, revela que este 
seu sentimento encontra tradução em um outro comprimento de onda: 
“Entrei numa igreja vazia. Eu não tinha outro lugar para ir. Quando a voz 
mais doce que eu já ouvi, sussurrou à minha alma: Eu não preciso ser 
perdoado por te amar tanto. Está escrito nas escrituras. Está escrito lá 
no sangue. Eu até ouvi os anjos declará-lo de cima. Não há nenhuma 
cura. Não há nenhuma cura. Não há nenhuma cura para o amor!”9. O 
amor, legitimado como aliança, consanguinidade e experiência divinas, 
ainda que sujeito ao paradoxo a sua essência não tem fim. 

Por isso, sem cura. Não podemos deixar de ouvir aqui ecos do 
Hino ao Amor (descrito na II carta de S. Paulo aos Coríntios), no qual 
se esclarece que tudo o que precisamos cessará, exceto o amor. Em 
Cohen não se pode falar de amor sem falar de Deus e de mulheres. 
Não só o amor mas a própria mulher é uma dádiva. À sacralização do 
amor segue-se a do corpo feminino. Ambas estão presentes nos poemas 
que ilustram tanto o prazer como o sofrimento que experimentou nas 
suas relações amorosas. Veja-se por exemplo Suzanne10 ou So Long 
Marianne11. Sem tempo para tratarmos aqui o que existe de Cohen no 
autor bíblico conhecido por Salomão, detenhamo-nos por momentos no 
ideário salomónico presente nas canções de Cohen. No seu cancioneiro 
emergem os mesmos elementos que encontramos na coletânea de 

9 Cohen (1988) Ain't no cure for love, do album I'm Your Man.
10 Cohen (1967) Suzanne, do album Songs of Leonard Cohen.
11 Cohen (1989) So Long Marianne, do album So Long Marianne.
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poemas comumente conhecida como Cântico dos Cânticos ou, num 
sentido mais literal “o melhor dos cânticos”. À semelhança da poética 
hebraica, mais focada em rimar ideias do que palavras, Cohen não 
apresenta qualquer conceito moralizante ou filosófico, não faz referência 
a tradições de ordem religiosa, tão pouco invoca o próprio Deus. Contudo, 
não deixa de propor a sacralização da atração física de um homem por 
uma mulher. Atenda-se inclusive para o uso de paralelismos, como forma 
de ampliação das emoções que pretende frisar. Além do estilo idílico e 
da linguagem sensual, Ballad Of The Absent Mare elabora comparações 
de prazer e dor para o desejo e paixão, personifica a égua e o cavaleiro 
como união sexual, apresenta o planalto e a planície como símbolos da 
natureza enquanto lugar erótico privilegiado e, por último, a metáfora da 
“silhueta antiga no grande Céu ocidental”12, como referência à sabedoria 
antiga (eventualmente ao Cântico dos Cânticos como o livro hebreu 
mais controverso e citado no ocidente cristão), que inspira e encerra em 
si mesma o mistério do amor sexual humano. Note-se, por exemplo, o 
que se ouve da nudez em Everybody Knows: “Todos sabem que nus, os 
homens e mulheres não passam dum luminoso artefato do passado”13. 
Não se pretende aqui espiritualizar a celebração da sensualidade ou da 
união sexual cantada por Cohen mas propor a poética hebraica como 
uma, entre outras chaves hermenêuticas, que pode conferir sentido e 
ajudar a interpretar a arte do príncipe da poesia cifrada.

Vida e Morte

Terminemos refletindo agora sobre binómio: vida e morte. 
Comecemos pela vida, definida pelo poeta como «estrada» e 
«passagem»14. Porém, nesse percurso encontramos, respingado nos 
versos de Choices, o eterno conflito entre a carne e o espírito: “Havia 
vozes que me falaram do certo e do errado. Se eu tivesse escutado, não, 

12 Cohen (1979) Ballad Of The Absent Mare, do album Recent Songs.
13 Cohen (1988) Everybody Knows, do album I'm Your Man.
14 Cohen (1973) Passing Through, do album Live Song.
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eu hoje não estaria aqui. Vivendo e morrendo com as escolhas que fiz”15. 
Note-se que este tom trágico e melancólico que atravessa uma grande 
parte das suas canções, além de descrever emoções (tristeza, desespero, 
etc.) sugere uma antropologia focada na indispensável redenção 
humana. No legado de Cohen encontramos ressonâncias da poética 
bíblica, da experiência humana simbolizada nos versos de Jeremias: 
“A recordação da minha miséria e angústia é como fel e veneno… Por 
outro lado, pensando bem, acho que devo ter esperança. A compaixão 
do Senhor por nós não se esgotou ainda, o seu amor não chegou ao 
fim” (Lamentações de Jeremias 3, 19). Trata-se, pois, de compreender 
o significado de Graça, explicitada nos versos: “Esquece a tua oferta 
perfeita. Há uma falha em tudo. É assim que a luz entra”16. Por isso, 
embora possa ser ouvido por todos, o cantor dirige-se, essencialmente, 
para: “o coração sem companheiro. Para a alma sem rei. Para a primeira 
bailarina que nada pode dançar”17.

Se por um lado Bird On The Wire aponta para todos quanto 
vivem sobre um fio, sob a ilusão de uma liberdade que os aprisiona no 
carcere do álcool, da alienação, do sexo18, por outro lado, o autor tende 
a retratar a redenção da vida mediante o imaginário bíblico do resgate, 
quer em termos do coletivo, traduzido no êxodo do povo hebreu19, quer 
na esfera individual, representado na expressão: “tive o convite que um 
pecador não pode recusar. Quase como salvação”20. Talvez por isso, o 
tema da escuridão, presente na poesia hebraica e nos últimos trabalhos 
do autor, é cada vez mais intencional e intenso. Em Cohen a escuridão 
tornou-se cada vez mais escura – quiçá também mais sagrada – porque 
a vida deve ser particularmente condensada e descrita pelo drama de, 
enquanto estamos de passagem, caminharmos à procura do sentido da 
viagem. Trata-se de redenção!

15 Cohen (2015) Choices, do album Can't Forget: A Souvenir of the Grand Tour.
16 Cohen (1992) Anthem, do album The Future.
17 Cohen (1984) Heart With No Companion, do album Various Positions.
18 Cohen (1969) Bird On The Wire, do album Songs from a Room.
19 Cohen (2014) Born In Chains, do album Popular Problems.
20 Cohen (2014) Almost Like the Blues, do album Popular Problems.
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Ora, em Cohen não podemos falar sobre a vida sem deixar de 
falar também da morte. E a este respeito impõe-se-nos fazer aqui um 
parêntesis para uma sumária e imperfeita comparação entre artistas 
como Mercury, Bowie e Cohen. Entre várias semelhanças possíveis, 
destacamos apenas uma: a consciência, o tempo e o fôlego para cantar 
a respectiva morte! Sem quer fazer aqui qualquer exame às primorosas 
interpretações sobre o modo como cada um enfrentou ou confrontou 
a morte, não podemos deixar de sublinhar que a mortalidade, como 
condição humana, inspirou-os. À semelhança de Made in Haven (Fredy 
Mercury) e Blackstar (David Bowie), You Want it Darker pode não ser 
a obra-prima do autor mas é certamente o trabalho que exige mais 
escuta. Do nosso ponto de vista, o modo artístico de expressar o seu 
entendimento no que diz respeito à vida e à morte têm o mérito de 
por em evidência o sublime da existência humana e o ordinário da 
experiência quotidiana.

Mercury e Bowie convocaram, desafiaram e venceram a morte 
no palco. Mediante uma imemorável espectacularização, conquistaram 
para si a imortalidade no âmbito das nossas memórias. Ao contrário 
desta atitude triunfalista, recolhido e quase em surdina, Cohen assume 
o fim do caminho, a falência do corpo, a fratura com o divino e rende-
se-Lhe. Não obstante todos reconhecerem a morte como uma fronteira 
que separa o mundo mortal do imortal, enquanto os primeiros falam 
sobre a imortalidade, Cohen prefere conversar com Ela. Se, os primeiros, 
quais deuses da cultura usaram a arte para sobreviverem eternamente 
no mundo das recordações, o último, tem o mérito de, pela arte da 
canção, dizer à eternidade: “Estou pronto!”.

Conclusão

Considerando a cultura como um repositório de memórias, além 
de identificar e elencar os elementos espirituais no legado de Leonard 
Cohen, foi nosso objetivo compreender também o modo como, do seu 
património artístico, emergem valores de ordem religiosa. Das canções 
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aqui tratadas depreende-se: uma reflexão sobre a existência humana e 
o papel da imagética bíblica como espelho. A nosso ver, Cohen coloca-
se diante dela não como fonte de informação sobre Deus mas como 
um refletor que o ajuda a tomar consciência do estado em que ele, e 
a humanidade, se encontram diante de Deus. Com efeito, dos poemas 
às vezes irradiam laivos do Divino, outras, perfeitas imagens da frágil 
condição humana. Quer isto dizer que, não obstante não haver um 
plano teológico ou religioso, o poeta teve a intenção de “fazer com que 
o mundo secular entenda a espiritualidade”21.

21 Malhado, Alexandre R. (11 novembro de 2016) Morte, Sexo, Deus e Suzanne: As musas de Cohen 
in Revista Sábado [disponível em http://www.sabado.pt/gps/palco-plateia/musica/detalhe/morte-
sexo-deus-e-suzanne-as-musas-de-cohen].
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Resumo

O objetivo desta comunicação é apresentar o artigo que escrevi 
na atividade final da disciplina “Política e Estado”, escolhida para compor 
meu currículo no Doutorado em Ciências da Religião da PUC Minas. 
Nele, por meio de pesquisa bibliográfica, investiguei a temática política 
e religião enquanto conceitos complementares.

Parto da compreensão de que religião e política são experiências 
humanas estruturadoras das realidades sociais antes de serem conceitos 
ou realidades opostas. Não será possível entender o humano se um 
dos conceitos ou realidades monopolizar ou negar o outro. Os papéis e 
contribuições recíprocas se entendem aqui como meios de construção e 
de respostas às degradantes condições da humanidade: de dominação, 
miséria, pobreza, exploração. Destarte, ambas as experiências, religiosa 
e política, são úteis para se pensar e repensar a realidade social. Quase 
todas as realizações e feitos humanos passam por elas.

A relevância deste estudo está em desmitificar o conflito e 
apontar caminhos para uma cooperação que possa humanizar o que o 
capital e os bens de produção têm desumanizado.

A comunicação terá a seguinte configuração: refletir sobre 
a temática religião e política como sendo experiências humanas 
complementares, indicar projetos políticos bem-sucedidos de origem 
religiosa e apresentar uma tentativa de conciliar experiência mística e 
experiência política.

Palavras-chave: Religião. Política. Globalização. Capital. 
Experiência mística.
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Abstract

The purpose of this communication is to present an article that 
I wrote to complete my studies on the subject of “Politics and State”, 
which formed a major part of my PhD in Religious Sciences at PUC Minas 
Gerais, Brasil. In it, through bibliographical research, I investigated 
politics and religion as complementary concepts.

I argue that religion and politics are human experiences that 
together structure social realities, instead of being opposing influences. 
It is not possible to understand the human if one of these concepts or 
realities tries to monopolize or deny the other. Reciprocal roles and 
contributions of politics and religion are understood here as means of 
building and responding to the degrading conditions of humanity: of 
domination, misery, poverty, exploitation. Therefore, both religious and 
political experiences are useful for thinking and rethinking social reality. 
Almost all human achievements pass through them.

The relevance of this study is that it demystifies the conflict and 
points the way to a cooperation between politics and religion that can 
humanize what capitalism and consumerism have dehumanized.

The communication will have the following configuration: 
first it will reflect on religion and politics as complementary human 
experiences, then it will indicate successful political projects of religious 
origin and finally present an attempt to reconcile mystical experience 
and political practice.

Keywords: Religion. Politics. Globalization. Capital. Mystical 
experience.
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Introdução

Neste artigo, parto da compreensão de que religião e política são 
experiências humanas essenciais produtoras de sentido e estruturadoras 
das mentalidades e das realidades sociais. Correspondendo ao que 
se pode depreender de Hobbes, no capítulo XII da sua obra Leviatã, 
religião e política são realidades inseparáveis. Contrário ao que em regra 
se destaca no senso comum, em frases do tipo: “religião e política não 
se discute”, entendemos e defendemos aqui que ambos os conceitos, 
ainda que apontem realidades distintas e tenham modus operandi 
próprio, não se opõem. 

Neste sentido, vou além e destaco que os conceitos de religião 
e política não só não se opõem como são imprescindíveis àquele que 
busca compreender e interpretar as realidades sociais e humanas. Em 
outras palavras, tal afirmação destaca que não será possível entender o 
humano se uma destas duas realidades monopolizar, entrar em conflito 
ou negar a outra. Os papéis e contribuições recíprocas, ainda que 
seguindo em retas paralelas, se estruturam como meios de construção 
e de respostas às degradantes condições da humanidade tais como 
dominação, miséria, pobreza, exploração.

Destarte, ambas as experiências, a religiosa e a política, são úteis 
e necessárias para se pensar e repensar a realidade social. Nas palavras 
de RUBEM ALVES, “querendo ou não, somos, em parte, o passado 
que herdamos. É isto que nos torna seres históricos. A tradição grego-
hebraico-cristã que nos formou, de forma consciente ou inconsciente, 
faz parte do nosso ser”. (ALVES, 1988, p.60). Por certo, ALVES (1988) 
se refere à sociedade ocidental, cujo tecido social foi construído e se 
constitui da tradição grego-hebraico-cristã.

Assim sendo, não há possibilidades de se fazer uma ruptura, de 
se pensar uma realidade ou um ser “puramente política”, pois o ser, 
consciente ou inconscientemente faz parte desta realidade, deste tecido 
social moldado pela tradição religiosa. Destarte, podemos entender 
a defesa de ALVES ao afirmar: “Vivemos numa época que proibiu o 
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mistério - que o relegou aos ‘primitivos’, ignorantes e doentes. Porque 
o grande dogma do mundo que se chama científico é que a realidade é 
auto-explicativa, e que a razão dispõe dos instrumentos para decifrar o 
enigma que lhe é proposto”. (ALVES, 1988, p.61).

Se entendermos que quase todas as realizações e feitos humanos 
passam por uma destas duas realidades, ou por ambas em conjunto, é 
preciso desmitificar o conflito e apontar caminhos para uma cooperação 
que possibilite humanizar o que o capital e os bens de produção têm 
desumanizado. É perceptível que a realidade da globalização e da 
obsessão pelo lucro está levando o mundo a se tornar uma espécie 
de supermercado global, e seus cidadãos os consumidores. Também é 
inequívoco que a ciência e a técnica trouxeram progresso a milhões de 
seres humanos, especialmente em relação às fatalidades da natureza. 
Porém, tem-se mostrado insuficiente até o presente momento para dar 
algumas respostas à humanidade e vem gerando outros problemas. 
A miséria permanece. Também as ameaças ao meio ambiente e o 
medo do terror e da guerra, realidades que se tornam cada vez mais 
presentes e sofisticadas. Os crimes contra a humanidade, ocorridos no 
século passado, são suficientes para nos convencer da fragilidade da 
consciência humana abandonada unicamente à práxis política.

É neste sentido que como voz profética FREI THOMAS CARDONNEL 
declara: “O capitalismo e o comunismo comungam no gosto do poder 
- a necessidade de agir sobre os outros, ao invés de empreender uma 
ação com eles”. (CARDONNEL, 1962, p.20). Portanto, é importante 
destacar que a religião pode ofertar seu contributo, gestando cidadãos 
com consciência e experiência mística de amor, perdão, compaixão e 
olhar fraterno pelos menos favorecidos. Pode em seu discurso pregar a 
salvação, não somente como uma vida no além, mas também como a 
arte de viver o cotidiano, que mude a condição miserável dos homens e 
mulheres. Que seja não somente a reconciliação do pecador com Deus, 
mas a reconciliação da criatura com o conjunto da criação.

Defenderemos, portanto, neste artigo, que tanto a religião quanto 
a política, sozinhas, bem como a ciência e a técnica, sozinhas, não são 
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capazes de aliviar a miséria de milhões de homens e mulheres, nem de 
apresentar um futuro mais promissor à humanidade. Pode ser que o 
futuro da humanidade dependa de respostas que não estão em uma ou 
outra dessas experiências e realidades humanas, mas, na cooperação 
entre ambas, na troca de experiências, no diálogo, no aprendizado e na 
contribuição recíproca.

Experiências humanas complementares 

Como afirmamos acima, os temas religião e política não são 
contraditórios, antes, são experiências humanas extremamente úteis 
para se pensar a realidade social. Neste diapasão, o cientista da religião 
WELLINGTON TEODORO DA SILVA (2012, p.166) enfatiza que “o tema 
religião e política e suas relações se apresenta sempre profícuo para 
as análises dos cientistas sociais, das religiões e dos historiadores”. 
Eles podem ser compreendidos como duas experiências humanas cuja 
relação é de interdisciplinaridade, complementariedade e interconexão.

Entende-se, portanto, que não se pode tentar pensar o humano, 
nem pensar a realidade social, sem considerar esta relação, pois, como 
afirma SILVA (2012, p. 166), “a politicidade e a religiosidade marcam 
lugares estruturadores do estar humano no mundo”, e também que 
“ambas movimentam-se na consciência dos seus sujeitos orientando-
os e sendo por eles orientadas com vistas a realizações histórico-
societárias”.

As realizações humanas, ora são impulsionadas ou movidas 
por elementos religiosos, ora por elementos políticos, ora por ambos. 
GUSTAVO NOGY (2016) deixa transparecer esta assertiva quando faz a 
seguinte comparação entre a realidade religiosa e à política.

Nessa pantomima grotesca, a política delimita o horizonte de salvação; o Estado 

é a igreja organizada e (sempre, ostensivamente) visível; os funcionários, 

burocratas e políticos eleitos são os sacerdotes, que ministram os sacramentos; 

o direito imita os mandamentos, concede o perdão, condena ao degredo; os 
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intelectuais são os intérpretes autorizados, os teólogos da religião civil. (NOGY, 

2016, p. 11,12).

Seguindo a linha de pensamento de NOGY (2016), o escritor 
e diplomata liberal brasileiro JOSÉ OSVALDO DE MEIRA PENNA, na 
apresentação do livro A religião civil do estado moderno de NELSON 
LEHMANN DA SILVA, afirma: “Desde Rousseau, de Hegel e de Marx, a 
nação e o partido substituíram a Igreja tradicional como objeto de fé, 
de amor e de esperança”. (PENNA, 2016, p.16). O próprio SILVA (2016, 
p.21), ao introduzir a obra citada, explica que seu objetivo é “detectar 
uma certa linha de pensamento que, mais ou menos explicitamente, 
relacione fenômenos políticos a um papel de religiosidade substitutiva”.

No conjunto destas afirmações é possível depreender que muitos 
dos dogmas, práticas e movimentos originados no meio religioso estão 
presentes na história política da sociedade ocidental, ou que fenômenos 
aparentemente políticos, em uma análise mais profunda, se revelarão 
mera “religiosidade substitutiva”. SILVA (2016) afirma ainda que,

Todos os nacionalismos modernos produziram suas teologias, liturgias e ritos 

públicos. Bandeiras, estandartes, hinos, juramentos, lugares de peregrinação, 

o estatutário de fundadores e heróis, a perseguição inquisitorial de dissidentes 

como heréticos - são alguns típicos exemplos que servem para ilustrar tal 

fenômeno de transferência. (SILVA, 2016, p. 34).

Além disso, é preciso considerar que diversos conceitos teológicos 
foram secularizados, de modo que para se compreendê-los é necessário 
passar por seu percurso histórico que, em grande medida, nos conduzirá 
ao ambiente da religião e da teologia. Como exemplo, o conceito de 
soberania. Conquanto os Estados modernos utilizem o termo de modo 
político e secularizado, tal conceito tem origem na cristandade cuja 
matriz é estruturante do pensamento ocidental. Também, a ideia da 
tripartição dos poderes cujo paralelo encontra-se no dogma da Trindade. 
Nas palavras do jurista DALMO DE ABREU DALLARI, é o próprio Immanuel 
Kant que acerca da soberania e da tripartição de poderes do Estado, 
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“parodiou o dogma da Santíssima Trindade, dizendo que o Estado é 
uno e trino ao mesmo tempo” (DALLARI, 1993, p.207). Ainda o conceito 
de representatividade, como apontado por SCHMITT (1998), do Papa 
como representante de Cristo, e dos políticos como representantes do 
povo. SCHMITT (1988) também destaca que a propriedade privada e os 
direitos individuais têm fundamento e origem na religião. Neste sentido 
Silva declara:

A secularização parece ter criado a ideia hegemônica de que se deve 

compreender a política com a interposição de um cordão sanitário contra 

a religião. Não proponho que o estudo da política imponha, de maneira 

irrecorrível, o estudo da religião. Entretanto, notemos que o bom estudo 

das estruturas político-jurídicas brasileiras pede o recurso à história de seus 

conceitos estruturantes cuja trajetória, em muitos e importantes casos, levará 

o estudioso à esfera da religião. (SILVA, 2012, p. 172,173).

Tentar colocar tais realidades em oposição é reduzir as 
possibilidades de respostas, tanto quanto de compreensão das 
relações sociais. Além do que, trará dificuldades teóricas na busca da 
singularidade dos conceitos. NOGY (2016, p.10,11) é extremamente 
duro ao afirmar que “a tentação estatal consiste em mimetizar o que 
da religião é próprio, ao ponto de, se possível, com o tempo, absorvê-la 
em seu âmbito. César, na impossibilidade de ser Pontífice, quer destruir 
as pontes que servem ao transcendente”. Já SILVA (2012, p.175) é mais 
brando e apresenta uma espécie de conciliação. Ele reconhece que se 
deve buscar “promover uma sociologia política e uma ciência política da 
religião que se situem no lugar da interdisciplinaridade, capaz de anular 
barreiras sem deitar por terra as fronteiras entre a sociologia e ciência 
política”. Destarte, pode-se conceber que uma boa análise política deve 
incluir a religião, como fizeram os clássicos fundadores da sociologia.

MAX WEBER (2004), considerado um dos fundadores do 
pensamento sociológico, por exemplo, teve esta percepção acerca da 
interdisciplinaridade entre religião e política quando, em sua pesquisa, 
buscou compreender a sociedade. Na obra clássica, A ética protestante 
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e o espírito do capitalismo, WEBER (2004) propõe a tese de que a 
religião protestante deu impulso ao capitalismo no Ocidente. A ética, o 
espírito de trabalho, de poupança e de caráter ascético, impulsionaram 
o capitalismo e a consequente industrialização do mundo ocidental. Ele, 
portanto, não se exime de tentar buscar compreender a sociedade a 
partir do elemento religioso. Antes, teve a percepção de que a crença 
de alguma maneira interfere nas questões sociais e, que, de alguma 
maneira, a práxis política de caráter imanente, para se consolidar por 
vezes se vale do aspecto transcendental da crença religiosa.

Fazendo uma espécie de contraponto à tese de WEBER (2004) 
que pesquisou os protestantes, o jurista e filósofo CARL SCHMITT 
(1998), no texto que é considerado por ele uma de suas obras centrais, 
Catolicismo romano e forma política, analisa o catolicismo romano. 
Segundo ele, há no catolicismo uma elasticidade que o faz se unir a 
qualquer forma política. Em suas palavras, “parece não haver oposição 
que ela (a religião católica) não abarque”, e mais, “ela se glorifica por 
unir em si todas as formas de Estado e de governo”. (SCHMITT, 1998, 
p.22). Schmitt defende que nas nações aonde o catolicismo predomina, 
estas devem ao mesmo sua força de resistência nacional e muitas de 
suas conquistas sociais.

O sociólogo JOSÉ MURILO DE CARVALHO (1990) no livro A 
formação das almas: o imaginário da República no Brasil faz uma análise 
do processo de proclamação da República brasileira. Segundo ele, a busca 
dos republicanos pela consolidação da República foi um movimento de 
imposição de cima para baixo. O povo não reclamou nem participou do 
processo de mudança da Monarquia para República. Esta mudança não 
veio por um movimento das ruas como foi o caso da Revolução francesa. 
Destarte, foi preciso criar nas massas um sentimento de nacionalidade, 
um imaginário republicano, uma identidade nacional. Porém, eles não 
tinham um símbolo que cumprisse este papel aglutinador.

Então, após complexo processo, acaloradas discussões e 
tentativas que não deram certo, CARVALHO (1990) depreende que 
finalmente decidiram recorrer a um símbolo religioso. Entendeu-se à 
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época que a tradição cristã do povo facilitava a construção de um Cristo 
cívico, traído, morto, semelhante a Jesus no calvário. Deste modo, 
buscando legitimar a ordem republicana, transformam Joaquim José da 
Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, cujas verdadeiras feições eram 
desconhecidas numa época em que se rapava a cabeça do condenado 
para enforcar, num “Cristo cívico”. Assim, apresentaram a feição de 
Tiradentes semelhante à do Jesus retratado pelos pintores europeus e 
reconhecido no Brasil, com cabelos e barbas, conforme retratado pela 
tradição católica.

Projetos políticos bem-sucedidos de origem religiosa

DANIEL J. ELAZAR (2003) escreve um artigo acerca do Grande 
projeto de Althusius para uma comunidade federal. O artigo é uma 
espécie de capítulo introdutório onde ELAZAR prepara seu leitor para 
ler o clássico Política Methodice Digesta et exemplis sacris et profanis 
ilustrata, obra que foi publicada pela primeira vez no século XVII por 
Johannes Althusius. Este foi um filósofo e teólogo calvinista alemão. 
Sobre o mesmo, ELAZAR (2003, p.47) define-o como sendo “filósofo 
político que organizou uma filosofia política sistemática com base no 
movimento religioso”. Em suas considerações iniciais Elazar afirma 
que “a estrada para a democracia moderna começou com a Reforma 
Protestante no século XVI”. E observa que os expoentes protestantes 
reformistas foram os responsáveis em “remeter o Ocidente de volta 
aos caminhos do autogoverno popular, com ênfase na liberdade e na 
igualdade”.

ELAZAR (2003) prossegue suas considerações acerca da obra de 
Althusius afirmando que a obra deste filósofo político foi a primeira que 
expôs uma teoria ampla sobre o republicanismo federal derivada de um 
sistema teológico. Ainda segundo ele, Althusius reconheceu na Escritura 
Sagrada do Velho Testamento o primeiro grande projeto federalista. 
Althusius reconhece que o pensamento bíblico veterotestamentário 
é federal do início ao fim. Logo, a ideia de federação e confederação 
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não é moderna, já estava presente na visão bíblica e judaico-cristã de 
mundo. Neste caso, pode se compreender que a construção política da 
União Européia enquanto Confederação, assim como a forma política 
americana federalista de se organizar, conquanto bem-sucedida, não 
são fenômenos de cunho puramente político, nem mesmo tem fonte na 
modernidade. ELAZAR conclui dizendo:

Estamos começando a retomar um velho entendimento de que não pode existir 

sociedade civil sem alguma base em normas transcendentes que sujeitem e 

unam os cidadãos e estabeleçam as fundações necessárias para confiança e 

comunicação. (...) Enquanto os cientistas políticos contemporâneos enfatizam 

o caráter secular do constitucionalismo moderno, a análise da maioria das 

constituições de nossos dias revela que elas refletem a mesma combinação 

de reivindicações, inclusive o vínculo especial à lei transcendente - lei que é 

frequentemente mais divina do que natural, ainda que contenha artefatos 

humanos de caráter civil. (ELAZAR, 2003, p. 59,60).

ELAZAR (2003), portanto, concorda com nosso ponto de vista 
de que as duas realidades humanas, a religiosa e a política, caminham 
juntas. Neste mesmo sentido SLAVOJ ZIZEK (2015, p. 37), analisando 
o capital e os processos de produção, defende que tem havido uma 
espécie de “espiritualização” no mesmo. Muito do que fazia parte do 
processo religioso tem sido transferido para as práticas de mercado e 
bens de produção. O capitalismo tem-se valido do sentimento religioso 
e transcendental para, por meio de um constante processo midiático, 
redirecionar os desejos e sentimentos das pessoas para o aspecto 
imanente, voltado para a aquisição de bens de mercado e de produção. 
Neste caso, os shopping centers têm sido construídos para se parecerem 
uma espécie de templo do consumo, e o consumo pregado pela mídia 
como sendo a fonte para a satisfação dos desejos. JUNG MO SUNG 
(1998) é outro autor que, ao lado de ZIZEK (2015), trata e analisa esta 
realidade, por exemplo, na obra Desejo, mercado e religião.

Como forma de exemplificar suas afirmações, ZIZEK (2015) 
aponta o que denomina de “capitalismo virtual”. Segundo ele o capital 
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se espiritualizou. Hoje independe de moeda ou mesmo do ouro para lhe 
justificar. O mercado nem precisa contar com produtos, patrimônio ou 
recursos que o suportem, antes, é uma mera abstração econômica. Algo 
bastante parecido com as realidades espirituais vividas pela religião. 
ZIZEK (2015), tanto quanto MO SUNG (1998), visualizam aspectos da 
religião quando falam dos produtos como sendo entendidos como 
objetos de desejo. Note-se, portanto, que a realidade ontológica, a 
busca pelas realidades espirituais, sagradas, divinas, tem sido canalizada 
pela práxis política e a exploração do capital, para a obtenção de bens 
de consumo.

A experiência mística e a experiência política

Igualmente, há uma aproximação entre a experiência mística 
e a experiência política. Pode-se compreender que, guardados os 
devidos lugares e fronteiras entre religião e política, a mística, enquanto 
experiência humana privilegiada no campo religioso, tem sido grande 
produtora de sentidos e significados para a experiência política.

A experiência mística, do ponto de vista do sujeito, parece 
ultrapassar os limites da razão e desenrolar-se no plano transracional. A 
experiência política se dispõe a submeter o convívio humano a normas 
racionais. Do ponto de vista do objeto dessas experiências, pode-se 
partir do fato de que a experiência mística é voltada para as realidades 
transcendentes, enquanto a experiência política, para as realidades 
imanentes do existir histórico.

 Assim como religião e política para muitos são conceitos 
contraditórios, nossa defesa iniciada nos parágrafos anteriores é que 
são temas que se complementam. De igual modo, a aparente oposição 
entre a experiência mística e política também podem ser conciliadas. 
Para tentar dar conta desta aparente oposição, recorremos ao professor 
e filósofo Pe. HENRIQUE DE LIMA VAZ (1994) no texto Mística e política: 
a experiência mística na tradição ocidental.
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Em seu artigo VAZ (1994) identifica que nos tempos atuais as 
“coisas humanas”, referindo-se, sobretudo, ao consumo e à aquisição 
de bens patrimoniais, têm exercido poderosa atração, multiplicada pelo 
tecnociência moderna. Segundo ele a política acabou por penetrar todas 
as esferas da existência, na qual a onipresença política escapa ao controle 
da instituição religiosa. A grande literatura mística do Ocidente como 
produção de conhecimento socialmente relevante e intelectualmente 
legítimo, se exaure no século XVII. Assim, a modernidade traz uma 
profunda mudança de códigos epistemológicos que passam a submeter 
à experiência mística às normas que regem a observação científica, e a 
analisa segundo os procedimentos da razão.

Como conhecimento e saber a mística tem desaparecido ante o 
avanço das ciências, ou tem sido relegada à condição de “fábula”, negada 
pela razão moderna que não reconhece a legitimidade do procedimento 
transracional ou da inteligência espiritual. Não obstante, VAZ (1994) 
chama a atenção para o fato de que o homem tem uma orientação 
ontológica para o Absoluto, uma energia espiritual que não poderá 
ser totalmente absorvida pelo meramente político. Não obstante, ele 
reconhece que tal energia espiritual tem sido domesticada pela ciência 
e absorvida pela práxis política, que a tem direcionado para um só alvo: 
produzir, consumir e usufruir.

Se, como compreendido por VAZ (1994), a tríade produzir, 
consumir e usufruir encontra-se no campo da imanência, ou da 
experiência política, esta, favorecida pelo capitalismo e pela ciência 
moderna, ainda que tente negar o conhecimento místico, tem sido bem-
sucedida e se justifica porque opera pelas categorias do transcendente. 
Isso se dá porque o homem é “ontologicamente uno, e é na unidade 
profunda do seu ser que estão mergulhadas as raízes dessas duas 
experiências aparentemente tão opostas quanto o são a experiência 
mística e a experiência política”. (VAZ, 1994, p.10).

Portanto, muito do que se manifesta na práxis política do 
imanente é compreendido por VAZ (1994) como consequência do ser. 
Logo, toda a vontade e o desejo de possuir são na verdade reflexo desta 
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intuição metafísica do ser, que se opera no campo do transcendente. 
VAZ reconhece também que, se por um lado a religião está presente 
no tecido social e nas realidades humanas, assim também “a política 
acabou por envolver e penetrar todas as esferas da existência”. (VAZ, 
1994, p.10).

Porém, ele alerta para aquilo que considera ser um grande 
perigo. Segundo seu entendimento, e que também é aceito e defendido 
aqui neste artigo, a sociedade submetida a um processo de politização 
total precisará recorrer a uma referência legitimadora que a política por 
si não é capaz de produzir.

Conclusão

Devemos destacar que a experiência do cruel século XX basta 
para nos convencer da fragilidade da consciência humana deixada a si 
mesma, ou a uma mera práxis política. As grandes tradições religiosas 
não perderam nada de sua vocação profética e de seu insubstituível valor 
a serviço de uma comunidade humana mais convival. Como entende 
CLAUDE GEFFRÉ (2013), uma sociedade que estivesse exclusivamente 
sob o signo da justiça legal se tornaria rapidamente desumana. Ela ainda 
deve dar lugar aos valores pregados pelas religiões, e potencializada pela 
experiência mística, como a compaixão, o perdão, a atenção prioritária 
aos mais necessitados.

Nesta direção FREI THOMAS CARDONNEL (1962) defende a ideia 
de que não basta mudar os titulares do poder, mas a natureza mesma 
deste poder, passando ele de dominação para participação. Segundo 
CARDONNEL, “o Evangelho constitui o fermento por excelência da 
desvalorização das fronteiras”. E para demonstrar que há uma simbiose 
entre religião e política, afirma: “A luta contra toda forma de monopólio, 
para a promoção dos homens, está presente no coração do Evangelho”. 
(CARDONNEL, 1962, p.22).

Portanto, face às afirmações feitas no corpo deste artigo, 
destacamos que as religiões podem ser fator importante na diminuição 
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da violência e das desigualdades. A política sozinha tem-se mostrado 
ineficiente na luta contra este mal social. Neste sentido cabe o 
posicionamento de CLAUDE GEFFRÉ (2013) que afirma:

Diante do aumento do fanatismo, do racismo, do terrorismo internacional, 

dos genocídios por motivo étnico, os valores morais recomendados pelas 

religiões são mais atuais do que nunca. De modo particular, as religiões que 

invocam o testemunho de uma revelação divina ou de Escrituras Sagradas 

ajudam os homens a discernir o bem e o mal, e a determinar o que é o humano 

verdadeiro. Enfim, no momento em que o mundo contemporâneo está sob 

o signo da crescente dominação do técnico-econômico que ameaça o futuro 

do genoma humano e viola os direitos da terra, é a vocação permanente das 

grandes tradições religiosas da humanidade serem instâncias de sabedoria 

que lembram que o homem não se define somente pela luta pelo lucro, pela 

manipulação da natureza e da vida, pela conquista do espaço. Ele deve também 

fazer a aprendizagem da gratuidade, do amor e da amizade, da cultura e da 

criação estética, do silêncio e da meditação. (GEFFRÉ, 2013, p. 24).

Muito do que representava Deus e a busca pelo transcendente 
em tempos passados, tem sido direcionado pelo que representa o 
capital e a busca pela aquisição de bens de capital. Não deixamos de 
reconhecer que a práxis política ao se utilizar da ciência, tem realizado 
grandes conquistas para a humanidade. Porém, também reconhecemos 
que a má utilização das técnicas e descobertas científicas tem um poder 
destruidor. Na verdade, forças econômicas e mesmo estatais podem-
se valer delas com ideologias perversas. Neste ponto, o que GEFFRÉ 
(2013) chama de “sabedoria das religiões”, podem funcionar como a 
consciência política no controle e definição do bom uso dos poderes 
tecnológicos e científicos.

GEFFRÉ (2013) afirma que as religiões, por vezes, foram a 
forte aliada dos movimentos de libertação de povos oprimidos. Há 
um perigo comum para religião e política, este perigo está vinculado 
à lei de mercado que tem sido o motor da globalização e tem gerado 
miséria para a maior parte da população. Neste caso, tais experiências 



507

que aqui são entendidas como complementares podem trabalhar em 
cooperação para humanizar o que o capital e os bens de produção tem 
desumanizado. Portanto, ao invés de operar em separado, entendemos 
que se deve buscar desmitificar o conflito e apontar caminhos para a 
cooperação mútua.

É CARL SCHMITT quem afirma: “Nenhum sistema político pode 
sobreviver sequer a uma geração com simples técnica e afirmação 
do poder”. (SCHMITT, 1998, p.31). Segundo ele a política precisa de 
autoridade para subsistir, e o ethos de convicção que promove tal 
autoridade vem da religião. Portanto, a mera categoria de produção e 
consumo se esgota, sendo necessárias recorrer-se a outras categorias, 
como as místicas, que possam dar sustentação a um modo de existir 
em sociedade. Schmitt chega a afirmar que: “A sociedade das nações, 
tal como hoje existe, pode ser uma instituição útil, mas não (...) o guia 
ideal da humanidade”. (SCHMITT, 1998, p. 47). Neste caso, antes de se 
oporem, religião e política complementam-se, sendo que uma não pode 
e nem deve existir sem a outra.
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Resumo

O presente artigo analisa o apoio político mútuo decorrido entre 
parlamentares e representantes das quatro maiores redes de televisão 
católicas brasileiras: TV Aparecida, Canção Nova, Rede Vida e TV Século 
XXI. Aponta-se a atuação de atores sociais em prol de tais canais televisivos 
e, igualmente, o apoio político-eleitoral que eles recebem dessas redes. 
O fomento e patrocínio institucional para a criação de tais canais faz 
parte, sobretudo da estratégia católica de atuar em contrapartida ao 
relevante avanço das denominações evangélicas e conjuntamente dar 
suporte ao seu principal movimento, a Renovação Carismática Católica 
(RCC). A este contexto estão diretamente relacionadas à eleição de 
parlamentares no Congresso Nacional com ostensiva identidade 
católica, ligados sobremaneira à RCC. A partir de pesquisa de campo e 
sistemática consulta bibliográfica destacam-se, alianças entre políticos e 
clérigos católicos, concessão e outorga de emissoras de TV por parte do 
governo federal e processos eleitorais. Tal conjunto de fatores resulta 
em que tais veículos comunicativos exerçam papel significativo no 
mercado religioso brasileiro, contribuindo para que a contínua evasão 
católica não fosse ainda maior.

 Palavras-chave: Religião, RCC, política, emissoras católicas de 
televisão 
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Abstract

This article analyzes the mutual political support between 
parliamentarians and representatives of the four largest Brazilian 
Catholic TV networks: TV Aparecida, Canção Nova, Rede Vida and TV 
Século XXI. It points out the performance of social actors in favor of 
such television channels and, also, the political-electoral support that 
they receive from these networks. The promotion and institutional 
sponsorship for the creation of such channels is part, above all, of the 
Catholic strategy to act in counterpart to the relevant advance of the 
evangelical denominations and jointly support its main movement, the 
Catholic Charismatic Renewal (RCC). In this context they are directly 
related to the election of parliamentarians with ostentatious Catholic 
identity, closely linked to the RCC. Through the field research and 
bibliography consultation were identified alliances between politicians 
and Catholic clerics, concession and granting of TV stations by the 
federal government and electoral processes. 

Such a set of factors results in such communicative vehicles 
playing a significant role in the Brazilian religious market, contributing to 
the continued Catholic evasion is not even greater.

Keywords: Religion, RCC, policy, Catholic TV networks
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Introdução

As relações sociais entre a Igreja Católica e os regimes1 de poder 
no Brasil sempre se estabeleceram de maneira estreita. Mesmo durante 
a república, a instituição religiosa prosseguiu com influência perante 
a máquina estatal, sempre usufruindo de prerrogativas junto aos 
governos, com base na condição de religião dominante cultural, política 
e numericamente. O primeiro documento oficial do país que tratou da 
então intenção de separação entre Igreja e Estado se deu por meio de 
um decreto assinado no ainda governo provisório de Manoel Deodoro 
da Fonseca em 1890. 

Elaborado anteriormente a primeira Constituição Republicana 
que em tese retiraria o apoio da República a qualquer religião, estabelecia 
dentre outras providencias a proibição de autoridades federais e 
estaduais expedirem leis, regulamentos ou atos administrativos 
tomando como base alguma religião. Isto é, proibia ao governo legislar 
sobre religião, assegurava a todas elas o exercício do culto e igualmente 
a liberdade de crença. Outra menção a ser destacada é a extinção do 
regime de padroado2 seguida de seus recursos e prerrogativas. (BRASIL, 
1890). Porém, a separação entre Igreja e Estado, não significou o fim dos 
privilégios concretos do catolicismo (MARIANO, 2011). Mesmo com tais 
iniciativas sabe-se, que a Igreja seguiu atuando fortemente no espaço da 
máquina pública, especialmente no decorrer de todo o governo Getúlio 
Vargas de 1930 a 1945, o qual era um católico declarado. 

Dessa maneira, o apoio mútuo deste, bem como entre diversos 
governantes e a hierarquia católica sempre resultou na interferência 
direta desta religião perante o Estado. A estreita relação de Vargas com 
Dom Sebastião Leme, Cardeal do Rio de Janeiro entre as décadas de 30 
e 40, liderança católica a época e destacado apoiador de seu governo, 

1 Entendidos aqui como um conjunto de instituições, práticas e procedimentos de exercício do 
poder.
2 Basicamente se constituía no financiamento de autoridades públicas brasileiras a atividades dos 
clérigos católicos, como viagens, construção de Igrejas, e elaboração de leis inspiradas na doutrina 
católica.
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refletiu na incorporação de atribuições favoráveis a Igreja expressas 
na Constituição Federal de 1934. Dentre elas, o prefácio da mesma se 
colocar “sob a proteção de Deus”3, o casamento religioso ser reconhecido 
pela lei civil, à proibição do divórcio, além de conseguir que o Estado 
fosse autorizado a financiar a Igreja, por meio do chamado “interesse 
coletivo”, além de as escolas públicas admitirem o ensino religioso. 
Privilégios esses que se mantiveram por algumas décadas (ALVES, 1979).

De tal forma que a Igreja Católica no Brasil sempre soube se 
utilizar destes privilégios e em relação a sua participação nos meios de 
comunicação com destaque para a televisão aqui retratada. Tanto em 
governos democráticos bem como no período ditatorial houve por parte 
de inúmeros parlamentares generosas distribuições para exploração 
midiática de concessões ofertadas a instituição romana e outras igrejas. 
Estas se davam sobremaneira em períodos de eleições e reeleições 
visando à manutenção dos mandatos dos agentes públicos. Ressalta-
se exemplo que vislumbra tal cenário: as vésperas da aprovação da 
emenda que possibilitaria a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, 
o Ministério das Comunicações distribuiu 1.848 retransmissoras de 
televisão, sendo 527 a empresas de comunicação, 479 a prefeituras, 472 
a empresas e entidades ligadas a igrejas. (PIERANTI, 2006). 

De tal modo, a igreja Católica desfrutou de inúmeras prerrogativas 
como religião oficial que contribuíram historicamente na preservação 
de sua significativa hegemonia perante o escopo social. Entretanto, 
no segundo censo demográfico que abordou também a religião, feito 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1950, o 
contingente de católicos apareceu declinante, assim prosseguindo desde 
então4. Observa-se nesse período um processo de industrialização, 
modernização e secularização, difundido não só no Brasil, mas em 
diversos países, conjuntamente com a reinvindicação de direitos 
3 Protocolo ainda realizado para início dos trabalhos das sessões tanto da Câmara dos deputados 
quanto no Senado.
4 Os católicos representavam 93,7% da população, enquanto os evangélicos apenas 3,4%. Já no 
último censo, realizado em 2010, estes atingiram 22,2% frente a 64,6% daqueles, que pela primeira 
vez apresentaram queda absoluta, tendo seu crescimento sido menor do que o da população 
nacional. (IBGE, 2010).
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cidadãos em face dos crescentes anseios sociais no meio urbano. Tal 
contexto ensejou a busca de outras opções religiosas. 

Diante das novas demandas da sociedade, uma crescente parcela 
populacional rompe com o catolicismo, buscando outras formas de 
credo, num movimento de diversificação religiosa que resultou também 
em crescimento do contingente que se declara sem religião. Era preciso 
começar a falar com o mundo modernizado, não mais em latim e apenas 
no interior dos templos, mas sim em língua vernácula e também através 
das mídias eletrônicas, mediante o já popular rádio e por meio da 
televisão que se propagava nos países em desenvolvimento. 

E para adentrar nestes eficientes meios de comunicação social era 
imprescindível articular os tradicionais laços entre políticos e religiosos. 
A relação entre esses agentes se destaca no Brasil, dada a crescente 
presença e influência evangélica e igualmente da tradicional força 
católica nos parlamentos e também nos aparatos de Estado. Há muitos 
ativistas religiosos que são também ocupantes de cargos públicos e de 
representação política. 

Inserção televisiva católica no Brasil

No escopo do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica estabelece 
novas diretrizes e políticas de ação em relação a vários temas, dentre 
eles o da comunicação social. O decreto Inter Mirifica, também 
aprovado naquela grande reunião em Roma, traçou novas perspectivas 
relacionadas ao modo de a igreja se comunicar. Porém, mais do 
que isso, resultou no estreitamento de laços dela com governos e a 
iniciativa privada em prol do desenvolvimento de empreendimentos de 
comunicação social5 conforme os interesses doutrinários católicos: “[...] 
este sagrado concílio chama a atenção para a obrigação de sustentar e 

5 Dentre eles se destaca a EWTN - Eternal Word Television Network ou Rede de Televisão Palavra 
Eterna, maior rede de televisão católica no mundo, estando presente em todos os continentes 
a partir de satélites próprios, com um alcance de mais de 140 países. Foi fundada pela madre 
Angelica, da ordem das Clarissas em 1981, na cidade de Irondale, estado no Alabama, Estados 
Unidos (EWTN, 2016).
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auxiliar os diários católicos, as revistas e iniciativas cinematográficas, as 
estações e transmissões radiofônicas e televisivas” (CONCÍLIO VATICANO 
II. 1962-1965 - DECRETO INTER MIRIFICA, CAP. II ART. 17°). 

 Pela primeira vez, um documento oficial católico em âmbito 
mundial tratou de condições para o desenvolvimento dos instrumentos 
de comunicação social, constituindo-se como uma orientação geral para 
o clero e o laicato fazerem uso dos meios comunicativos (PUNTEL, 1994). 
No Brasil, a igreja atuava fortemente nos meios de comunicação social 
através de emissoras de rádio, tendo sido a primeira católica constituída 
em 1941, na arquidiocese baiana de Salvador, o envolvimento com a 
então recém-chegada televisão, não tardaria. O frei e cantor mexicano 
José de Guadalupe Mojica veio a São Paulo, a convite do empresário e 
político6 Assis Chateaubriand. 

O objetivo era o de colaborar para a implementação da TV 
brasileira logo em sua primeira transmissão ao vivo. Mojica então 
participou do show experimental da TV Tupi-PRF3, a pioneira no Brasil. 
(AGÊNCIA ESTADO; PRÓ-TV, 2015). Menos de três décadas após a 
inserção no rádio, a igreja inaugurou em 1969 sua primeira emissora 
televisiva nacional, a TV Difusora, de Porto Alegre, sob responsabilidade 
dos frades capuchinhos. Essa emissora manteve-se ativa por dez anos 
até ter sua licença de funcionamento caçada, ainda no contexto do 
regime militar (DELLA CAVA; MONTERO, 1991). 

A contrapartida evangélica

Por outro lado, os evangélicos aderiram mais que os católicos às 
tecnologias eletrônicas de comunicação social, principalmente através 
de emissoras de rádio. Na televisão, os batistas, já no começo dos 
anos 1960, iniciaram e conseguiram manter por mais de três décadas 
o programa Um pouco de sol, veiculado na TV Gazeta, de São Paulo. 

6 Além de Senador pelos estados da Paraíba e Maranhão (1952 e 1955), Chateaubriand sempre 
foi influente no meio político brasileiro, obtendo de Getúlio Vargas empréstimos financeiros para 
ampliar seus outros veículos de comunicação como rádios, jornais e revista (FGV – CPDOC, 2018).
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Além dos batistas, outros grupos evangélicos também estabeleceram 
estratégias para ganhar adeptos e aumentar o seu rebanho na 
concorrência com o catolicismo através da televisão, sobremaneira 
alugando espaços para programas próprios (CAMPOS, 2004; 2008). 

Entretanto, mais audacioso do que alugar espaços para a 
realização de programas, é adquirir emissoras televisivas. E o grande 
feito evangélico nesse sentido foi a compra no valor de 45 milhões de 
dólares das três principais emissoras e dos direitos sobre a Rede Record 
de Rádio e Televisão por Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal 
do Reino de Deus (IURD)7. A negociação junto à emissora decadente 
foi feita não diretamente pelos dirigentes dessa denominação, mas 
por intermediários políticos como Odenir Laprovita Vieira, deputado 
federal eleito com apoio da IURD em 1990 pelo Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB-RJ). Na Câmara Federal, Vieira atuou 
como membro da importante Comissão de Comunicações (FRESTON, 
1994; MARIANO, 1999). 

Outro grande empreendedor televisivo, também neopentecostal, 
é Romildo Ribeiro Soares8, o RR Soares, da Igreja Internacional da Graça 
de Deus (IGD). Ele foi o primeiro líder evangélico brasileiro a apresentar 
um programa televisivo, o Despertar da Fé, na TV Tupi, em 1977, ainda 
como cofundador da IURD. Já desligado da denominação de Macedo, 
voltaria à TV em 1982. Vinte anos depois, a IGD investia maciçamente na 
manutenção do programa Igreja da Graça em Seu Lar - transmitido por 
CNT, Bandeirantes, Manchete e Vinde. Em 1997, estreou o programa R. 
R. Soares, o primeiro evangélico a ser transmitido em rede nacional no 
chamado horário nobre da televisão brasileira, entre 20:30 e 21:30, por 
aquelas emissoras (MARIANO, 1999).

7 Além da Record, Macedo adquiriu a Rede Família e Rede Mulher, esta, por sua vez, veio a ser 
transformada em 2007 numa emissora dedicada a notícias: Record News.
8 Proprietário da evangélica RIT TV (Rede Internacional de Televisão), com sede na capital paulista. 
Destaca-se também a Rede Boas Novas, (RBN), vinculada à Assembleia de Deus no estado do 
Amazonas. Fundada em 1993, na cidade de Manaus pelo pastor Samuel Câmara, essa emissora 
foi comprada por US$ 3 milhões. Seu alcance da programação engloba todas as capitais do país 
(CAMPOS, 2008).
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O engajamento pentecostal na política partidária visando 
concessões de emissoras de rádio e TV deu-se no contexto da Assembleia 
Nacional Constituinte a partir de 1987, em que parlamentares 
evangélicos reivindicaram legislação favorável para suas igrejas e 
também negociaram apoio, sobretudo, junto ao então ministro das 
Comunicações Antônio Carlos Magalhães para apoiar a proposta 
de mandato presidencial de cinco anos a José Sarney em troca de 
concessões de emissoras radiofônicas (PIERUCCI, 1989; FRESTON; 1993; 
CAMPOS, 2003). Ressalta-se a expressiva corrida evangélica aos meios 
de comunicação por meio de compra de emissoras e aluguel de horários 
no rádio e na TV. Nela, se sobressaem os três líderes neopentecostais 
citados, cuja cifra investida chega a trezentos milhões de reais anuais, 
levantando suspeitas9.

Reação católica e engajamento político frente à expansão 
pentecostal

Entre as décadas de 1980 e 2000, a Igreja Católica, especificamente 
o clero paulista, movimentou-se em prol de empreendimentos 
televisivos, com abertura de espaço dentro de emissoras laicas10. 
Por instrumentos como acordos políticos e também com agentes da 
iniciativa privada, foram levantados recursos para a criação de emissoras 
ligadas à instituição romana. A iniciativa tinha como principal objetivo 
fazer frente ao rápido crescimento dos evangélicos, que obtinham 
cada vez mais visibilidade, espaço nas mídias e também poder político 
(MARIANO, 2008). 

Mais uma vez, a relação entre religião e política se mostra bastante 
presente na expansão do aparato comunicativo de igrejas. Se a presença 
católica já ocorria há décadas no setor de radiodifusão, a meta seguinte 

9 MÍDIA, RELIGIÃO E POLÍTICA, 2015. Disponível em: www.metodista.br/midiareligiaopolitica/
index.php/2015/02/01/governo-comeca-a-fiscalizar-aluguel-de-horarios-em-tvs-abertas-para-
grupos-religiosos. 
10 Missas seriam transmitidas ao vivo, com destaque para a do Santuário Nacional de Aparecida, via 
TV Cultura desde 1987, e a do popular padre Marcelo Rossi na Rede Globo a partir de 2001.
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era adentrar nos meios televisivos, constituindo veículos próprios. Era 
preciso obter concessões de canais mediante ações junto ao governo 
federal. Salienta-se que a concessão e outorga11 para funcionamento 
de veículos de comunicação social como o rádio e a televisão implicam 
na participação direta do Ministério de Comunicações e da Presidência 
da República. O primeiro é responsável pela outorga de emissoras de 
rádio, e a segunda a outorga dos canais de televisão (MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES, 2017).

Dessa maneira, a concessão de emissoras de rádio e televisão, 
envolve inevitavelmente um processo político abarcando diferentes 
agentes e interesses. Embora culturalmente ainda bastante influente, 
o catolicismo, ao lado das demais religiões, enfrenta a subordinação a 
regramentos e obrigações advindos do poder público, conforme afirma 
Arendt, (2006, p. 29): 

A Igreja precisa da política e, na verdade, tanto da política mundana dos poderes 

seculares como da própria política religiosa ligada ao âmbito eclesiástico, para 

poder manter-se e afirmar-se na terra e neste mundo do lado de cá — enquanto 

Igreja visível.

Gradativamente, a Igreja Católica no Brasil vem perdendo espaço 
para outras organizações religiosas e outras fontes de orientação de 
conduta individual, em face do Estado laico. Sendo ainda hegemônica, 
seu maior engajamento no espaço político-partidário, através de 
representantes leigos em posse de mandatos parlamentares foi 
fundamental para poder prosseguir com influência significativa sobre 
a sociedade12. Tendo que se adequar aos ditames do Estado laico e 
também concorrer com as crescentes denominações evangélicas, a 
Igreja Católica se vê na condição de desenvolver parcerias comerciais, 

11 Concessão é a autorização obtida para exploração de serviços de utilidade pública A outorga, 
por sua vez, permite fazer uso por tempo determinado da concessão pública adquirida, devendo, 
portanto, ser periodicamente renovada. (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2017).
12 Destaca-se, nesse sentido, o acordo assinado no Vaticano em 2008 entre o governo brasileiro e a 
Santa Sé, relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil (GIUMBELLI, 2011).
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assim como alianças com candidatos e parlamentares eleitos em prol de 
seus empreendimentos midiáticos. 

Em detrimento desse cenário de dependência para com atores 
seculares, ainda é relevante a influência que a igreja exerce sobre a 
realidade social e cultural que a envolve. Segundo Bourdieu (1989), tal 
poder é exercido através dos leigos que são simbolicamente dominados 
na instituição religiosa, mas dominantes econômica e politicamente 
na sociedade. Nesse meio estão empresários e parlamentares que 
procuram beneficiar a igreja, sendo por ela (ou segmentos dela) também 
legitimados, reconhecidos, prestigiados e efetivamente apoiados.  

Considerando o constante avanço pentecostal, o desafio do 
catolicismo contemporâneo consiste na preservação de seu poder 
simbólico, embora debilitado, ainda hegemônico na sociedade brasileira. 
Para tanto, se movimentou, abraçando oportunamente a proposta de 
inserção de modo mais incisivo nas mídias eletrônicas, sobremaneira a 
televisiva. 

Alguns segmentos católicos buscaram então se relacionar com 
diferentes agentes da esfera pública, em busca de apoio financeiro e 
político para seus projetos de criação e expansão de emissoras. De fato, 
o processo de implantação, manutenção e a ampliação de veículos de 
comunicação, sobretudo televisivos, envolve sempre relações de poder: 
simbólico, econômico e político, acumulado pelos agentes envolvidos 
(BOURDIEU, 1989). 

O engajamento católico direcionado ao campo político com 
objetivos midiáticos tem como principal base a RCC. Trata-se de um 
movimento de leigos de classe média surgido nos Estados Unidos entre 
docentes e estudantes universitários ao final da década de 1960, tendo 
como finalidade buscar uma forma de “renovação espiritual”, mantendo 
contato com diferentes grupos evangélicos pentecostais (PRANDI, 1997). 
O movimento carismático não tardou a se difundir para outros países, 
dentre eles o Brasil:
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Rapidamente a RCC chega ao Brasil em 1969 por intermédio do fundador da TV 

Século XXI, Pe. Eduardo Dougherty [...] sua organização central é basicamente 

laica, tendo como sua base os grupos de oração [...] chegando dispostos a brigar 

no território do amplo mercado religioso. (PRANDI, 1997, p. 32-38).

Ressalta-se o trecho já que a RCC foi e continua sendo a principal 
resposta da Igreja Católica ao crescimento evangélico no país, fazendo-
se presente em eventos massivos e também nos meios de comunicação 
social. Ela impulsionou as ações midiáticas do catolicismo brasileiro, com 
destaque para as emissoras televisivas. Para viabilizar a criação de canais 
de TV, se consolidando no setor de radiodifusão13, a igreja, em especial o 
segmento carismático, demandou considerável apoio político de modo 
a participar em boas condições dos processos de concessão realizados 
pelo governo federal. Em contrapartida, deu apoio a candidatos e 
depois parlamentares em exercício de mandatos que representam seus 
interesses. 

Laços políticos das emissoras católicas paulistas no Congresso 
Nacional

A reação católica objetivando frear a perda de seus adeptos a 
outras religiões sobretudo os pentecostais a partir dos anos 80 esteve 
alinhada em grande medida por meio do movimento carismático. Sua 
atuação, como explicitado, foi propulsora das ações midiáticas televisivas 
católicas no Brasil. Destaca-se agora a atuação de parlamentares no 
Congresso Nacional em prol das quatro maiores emissoras católicas do 
país, todas sediadas no estado de São Paulo: Canção Nova, Rede Vida, 
TV Aparecida e Século XXI.

 Tais canais apresentam constante crescimento, especialmente 
em relação a sua infraestrutura, inclusive com a substancial aquisição 
de retransmissoras, o que as permitem chegar via sinal de satélite 

13 Segundo a legislação brasileira, compreende os serviços destinados a serem recebidos direta e 
livremente pelo público em geral e é dividida em radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons 
e imagens (televisão). (ANATEL, 2017).
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basicamente em todo o país e também internacionalmente. Ademais, 
ambas disponibilizam suas programações diárias por meio da internet 
facilitando o acesso de seus espectadores. Toda mobilização acerca 
da busca de investimentos financeiros referentes à manutenção, bem 
como de recursos que as possibilitam estarem em constante expansão 
decorrem em grande parte do recorrente apoio mútuo existente entre 
elas, agentes religiosos, públicos e privados.

Canção Nova

A TV Canção Nova, atualmente maior emissora católica televisiva 
do Brasil sediada do município de Cachoeira Paulista-SP, iniciou suas 
atividades em dezembro de 1989, a partir de uma retransmissora da 
TVE no Rio de Janeiro sendo fundada pelo padre salesiano, monsenhor14 
Jonas Abib. A administração da TV bem como de seus outros meios 
de comunicação como revistas, rádio e internet, são gerenciados pela 
mantenedora Fundação João Paulo II. Sua direção executiva fica a cargo 
de um casal de leigos que há décadas acompanham o trabalho de Abib, 
Wellington Silva Jardim, e Luzia Santiago. 

Sua rápida expansão15 em território nacional por meio 350 
retransmissores de sinais, o que lhe proporciona relevante cobertura 
de TV aberta, fazendo chegar a todas as unidades federativas além de 
três países: Israel, Portugal e Itália, se deve sobremaneira as expressivas 
alianças com agentes políticos. A compra de sua primeira geradora, 
em 1997, foi propiciada pelo acordo financeiro firmado com o casal 
sergipano João Alves Filho (ex-deputado federal, ex-governador e 
prefeito de Aracajú), e da senadora Maria do Carmo Alves, do antigo 
PFL, (Partido da Frente Liberal), hoje Democratas (DEM). Eles eram os 
proprietários da extinta  TV Jornal,  vendida  para  a Canção Nova 4,5 

14 Título eclesiástico concedido pelos Papas a padres que se destacam por relevantes serviços 
prestados à Igreja. A iniciativa partiu de Dom Benedito Beni, bispo de Lorena-SP a época, em 2007.
15 Além da cobertura ao vivo via internet, sua estrutura televisiva é composta por seis geradoras, 
das quais duas próprias, Aracaju e Cachoeira Paulista e outras quatro afiliadas: Belo Horizonte-MG, 
Brasília-DF, Curitiba-PR, e Florianópolis.
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milhões de reais16 divididos em vinte e quatro prestações17. A negociação 
da emissora foi intermediada por membros da Igreja Católica, com 
destaque para dom José Palmeira Lessa, Arcebispo de Aracaju e o frei 
franciscano Hans Stapel. 

A aquisição feita no Nordeste proporcionou o aumento do 
número de retransmissoras a partir de acordos financeiros com 
prefeituras municipais. Estas por sua vez cediam suas antenas exibindo a 
programação da emissora religiosa. Era necessário, no entanto centralizar 
as atividades televisivas em sua sede, Cachoeira Paulista. Nesta ocasião, 
a Fundação João Paulo II solicitou ao Ministério das Comunicações outra 
estação geradora, no ano seguinte à compra feita em Aracaju. Entre os 
trâmites legais para a aprovação estava à emissão de parecer favorável 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

No entanto, este não se constituiu como um obstáculo, mas sim 
uma significativa vantagem: a relatoria e a análise do processo estavam 
nas mãos do deputado federal, a época Salvador Zimbaldi. Militante 
católico advindo de Campinas-SP, elegeu-se deputado federal pelo 
PSDB, (Partido da Social Democracia Brasileira) com apoio massivo da 
RCC e também da comunidade Canção Nova. Consequentemente, em 
menos de um ano a solicitação foi prontamente atendida e a segunda 
geradora adquirida. A parceria política perdurou até o parlamentar se 
envolver em grandes escândalos18.

Há outras figuras públicas que se destacam pela ligação com 
a Canção Nova: Gabriel Chalita, ex-deputado federal e ex-secretário 
estadual e municipal da educação de São Paulo, amigo pessoal de Jonas 

16 Disponível em: https://acervo.veja.abril.com.br/#/edition/32679?page=1&section=1. Acesso em 
22 de mar. 2018
17 Para a concretização do negócio, a Canção Nova necessitava aumentar seu orçamental mensal 
com a obtenção de mais sócios colaboradores. Em substituição ao Clube do Ouvinte, baseado em 
técnicas de marketing aplicado nas quais os espectadores da Canção Nova no Rádio contribuíam 
por meio de doações financeiras mensais, foi lançado em 1997 e mantido atualmente, o projeto 
Dai-me Almas, campanha mensal para captar recursos por meio da Fundação João Paulo II.
18 Em 2005, o ex-deputado foi acusado de fazer parte do esquema “Escândalo das sanguessugas”, 
que envolvia superfaturamento e desvio de dinheiro público destinado à compra de ambulâncias 
distribuídas pelo Ministério da Saúde. Uma delas havia sido doada à Fundação João Paulo II, por 
Zimbaldi e posteriormente após a repercussão do caso, acabou sendo devolvida. Após o episódio o 
parlamentar perde o apoio da Canção Nova, e em 2014 não consegue ser reeleito.
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Abib, apresentou em diversas oportunidades na emissora programas de 
rádio e também televisão. Trabalhou em conjunto com o ex-governador 
de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) durante duas décadas. Em meio 
a protestos, Alckmin19 cedeu em 2006 uma  fazenda  por  tempo  
indeterminado,  para  a Canção Nova. Ressalta-se que anteriormente 
a mesma fora solicitada por pelo menos dois outros órgãos governo 
estadual, entre eles, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), 
que pretendia utilizá-la para reforma agrária20. Na atual legislatura 
federal a Canção Nova conta com o apoio de Eros Biondini, do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB-MG), responsável por coordenar as ações 
para a instalação da emissora em Minas Gerais. É apoiada também por 
Flávio Augusto da Silva, conhecido como Flavinho, do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB-SP), engajado por quase duas décadas nas atividades da 
emissora, e que em 2018 passou a fazer parte da grade de apresentadores 
da TV Século XXI.

TV Século XXI

A TV Século XXI surgiu no ano 1999 na cidade de Valinhos por 
intermédio do padre jesuíta norte-americano Eduardo Dougherty. 
Assim como Jonas Abis, Dougherty é um dos pioneiros do movimento 
carismático no Brasil. Com ampla experiência nos meios de comunicação 
adquirida por sua experiência anterior no rádio e produção de bens 
religiosos eletrônicos, em 1983, lançou pela TV Gazeta, o primeiro 
programa católico da televisão brasileira: Anunciamos Jesus. Começou 
a ser gravado na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, 
e ainda está no ar pelo canal completando 34 anos (CARRANZA, 1998; 
SOUZA 2008). Administrado pela Associação do Senhor Jesus, (ASJ) 
sua entidade mantenedora, o canal que iniciou suas atividades como 
uma produtora de televisão especializada em programas dramatúrgicos 

19 Mesmo nunca tendo declarando publicamente, Alckmin mantém laços com a Opus Dei, instituição 
conservadora e hierárquica da Igreja Católica que teve como seu fundador Josemaría Escrivá de 
Balaguer, canonizado em 2002.
20 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u117502.shtml
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contou com recursos oriundos do centro carismático americano de 
Dallas e também da família holandesa Brenninkmeyer, proprietária da 
cadeia de lojas de confecções C&A. (CARRANZA, 2001)

Dougherty montou estúdios com certo grau de sofisticação, 
produzindo novelas e demais programas voltados para a devoção católica 
(ASSMANN, 1986; BENEDETTI, 2000; CARRANZA, 2000). Durante grande 
parte de sua caminhada nos meios de comunicação esteve ao seu lado o 
ex-deputado federal já mencionado Salvador Zimbaldi. Em uma relação 
de mútuo apoio, o religioso contava com o respaldo político de Zimbaldi 
para trazer recursos, sobretudo para a aquisição e manutenção de seu 
próprio canal televisivo. Por outro lado, sempre apoiou constantemente 
suas candidaturas desde vereador até deputado federal, inclusive 
chegou a gravar vídeos declarando seu apoio ao parlamentar durante 
algumas das campanhas eleitoral de 2010: 

O canal Século XXI foi conseguido pelo servo, pelo servo de Deus: Salvador 

Zimbaldi, obrigado, querido! Agora você vai voltar, você vai voltar e vai servir 

Deus mais e mais vai servir a Igreja e todos os projetos e todos os valores da 

Igreja. A Igreja está precisando de você, meu querido irmão Zimbaldi, vai, vai 

evangelizar, vai naquilo com os valores de Jesus. Eu estou apoiando, eu estou 

incentivando vocês, por favor, vamos ajudar Zimbaldi deputado federal, muito 

obrigado, eu creio não tenho dúvida que é a vontade de Deus. (DOUGHERTY, 

Eduardo. Campanha eleitoral de Salvador Zimbaldi. Transcrição audiovisual 

2010). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3xV-my-2vQE). 

Ressalta-se igualmente relação política de Dougherty com 
o ativista político Odair Cunha, deputado federal do Partido dos 
Trabalhadores (PT-MG) e apoiado explicitamente pelo religioso: “o 
trabalho que ele tem feito vai continuar [...] ele tem ajudado muito a 
TV Século XXI, a nossa expansão, conseguindo mais canais de televisão 
aí em Minas Gerais” (PROCÓPIO, 2012). Como já destacado, outro 
parlamentar que participa da TV Século XXI é deputado federal por 
São Paulo, Flavinho. Antes de adentrar na carreira política teve longa 
vivência de atividades pela RCC: durante a juventude participou de 
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grupos oração e retiros religiosos. Sua presença recorrente nas mídias 
católicas no rádio como locutor e na TV apresentador, além da gravação 
de álbuns, e também publicação de livros fizeram com que se tornasse 
figura destacada no movimento carismático. 

Nele ocupou espaços estratégicos na direção de grandes grupos 
espirituais antes de lançar-se oficialmente a uma vaga no Congresso 
Federal. Sua primeira candidatura em 2014 obteve êxito graças ao 
significativo apoio advindo movimento carismático elegendo-se com 
expressivos noventa mil votos21. Na apresentação de programas pela 
Século XXI,  Flavinho se utiliza de seu capital político para convocar 
os telespectadores a contribuir financeiramente com as atividades 
promovidas pela Associação do Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que 
obtém o espaço midiático necessário para projetar sua reeleição para o 
próximo pleito. 

Rede Vida

A Rede Vida é a única dentre as emissoras aqui apontadas a ser 
formada a partir de um projeto familiar de leigos. Possui estúdios em 
São José do Rio Preto e na capital paulista. Seu fundador, o jornalista 
João António Monteiro de Barros Filho possuí vasta experiência no 
setor de comunicação social, sendo também proprietário de estações 
de rádios e um jornal impresso pertencentes ao seu grupo empresarial 
que carrega seu sobrenome: Grupo Monteiro de Barros (GMB). Com 
ativa participação na cena política, concorreu a prefeito em Barretos, 
sua cidade natal na década de 1970. Mesmo não se elegendo, adquiriu 
laços com diversos atores políticos que o auxiliariam posteriormente a 
concorrer com outros grupos televisivos laicos no processo de concessão 
de seu canal. Dentre eles, Augusto Marzagão, seu amigo pessoal, 
também de Barretos. Marzagão que viera a ocupar o cargo de secretário 
particular do presidente da república a época José Sarney a partir de 

21 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/eleicoes/2014/apuracao/deputado-federal/. 
Acesso 03 abr. 2018.
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1989, também possuía experiência de trabalho no meio televisivo 
exercendo o cargo de vice-presidente de operações internacionais na 
emissora mexicana Televisa. (PLACERES, 2015). 

 No período da redemocratização, após a conturbada posse de 
Sarney em face da morte de Tancredo Neves, entre anos 1985 e 1988, 
houve ampla campanha da ala governista em busca de quinto ano de 
mandato para o político maranhense. Contudo, essa aprovação só se 
consolidou mediante intensa barganha política coordenada pelo então 
ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Aproveitando-
se de seu cargo, percorreu o país prometendo concessões de rádio 
e televisão a todos que apoiassem tal proposta. Valendo-se de sua 
posição, acenava ou prometia concessões de radiodifusão para àqueles 
que se dispusessem a apoiar o pleito do presidente por mais um ano 
de mandato (LIMA, 2010). Igualmente, ressalta-se, já havia auxiliado 
também os evangélicos. 

O apoio de Monteiro Filho a Sarney somado a relação de amizade 
com Marzagão, foi um dos trunfos do canal para conseguir sua concessão 
em 1990. Em diversas oportunidades o fundador da Rede Vida solicitou a 
instalação de repetidoras de televisão ao Ministério das Comunicações. 
Há que se destacar além dos laços políticos estabelecidos com Sarney 
inicialmente visando à concessão, seus vínculos com Itamar Franco. 
O pedido de aumento na abrangência do sinal feito ao ex-presidente 
mineiro foi prontamente atendido. 

O primeiro contato seria marcado para março de 1994, em audiência com o 

então Ministro das Comunicações Djalma Moraes, a fim de conseguir autorização 

para instalação de emissoras repetidoras, com ênfase nas capitais e sedes de 

dioceses brasileiras. Ao jornal O Diário de Barretos, o ministro Djalma Moraes 

comentava: “O Ministério das Comunicações atende esta justa reivindicação 

da Rede Vida de Televisão, cumprindo o desejo expresso do presidente Itamar 

Franco que faz questão de participar desta iniciativa da Igreja Católica, que está 

prestando ótimo serviço ao Brasil” (LIMA, 2010, p. 120).
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A emissora que está em atividade desde 1995, sempre foi 
controlada pela família Monteiro de Barros e já se encontra na terceira 
geração de administradores. Inicialmente com o fundador e seus filhos 
Luiz António e João Monteiro de Barros Neto, e sobretudo nos últimos 
anos com a entrada e participação de seus netos. A Rede Vida conta 
com um representante político em Brasília: Elpídio Amanajas, assessor 
de relações corporativas e institucionais do canal. Há décadas trabalha 
também ao lado de José Sarney, inclusive tendo participação no 
Conselho de Comunicação do Senado Federal enquanto o ex-presidente 
maranhense o presidia (PLACERES, 2015). 

TV Aparecida

Última dentre as maiores emissoras católicas a entrar no ar, é 
dirigida desde 2005 pelo padre Redentorista António César Moreira 
Miguel, pós-graduado em jornalismo, em conjunto com o reitor da 
Basílica de Aparecida, João Batista de Almeida. O canal é gerenciado por 
meio da Rede Aparecida de Comunicação, sua mantenedora juntamente 
com a rádio que igualmente carrega o nome da padroeira do Brasil. 
Contudo, se faz necessário retornar ao século XVIII quando foi criada a 
instituição religiosa Congregação do Santíssimo Redentor, na qual estão 
vinculadas a rádio e também o canal televisivo. Conhecida como Ordem 
dos Redentoristas, dos missionários assim denominados, foi fundada 
por Santo Afonso Maria de Ligório, em 1732, em Scala, no Reino de 
Nápoles, Sul da Itália. 

Os primeiros missionários Redentoristas desembarcam no Brasil 
já em 1894 para trabalhar auxiliando nas atividades do Santuário de 
Aparecida, no Vale do Paraíba, São Paulo e no Santuário no Divino Pai 
Eterno no Estado de Goiás. Com destacada participação nos meios de 
comunicação brasileiros, em menos de meio século de existência no fim 
da década de 1940 foram elaborados projetos para a criação da rádio 
Aparecida. Após o cumprimento das exigências legais a época o ofício de 
seu funcionamento foi encaminhado ao Presidente Eurico Gaspar Dutra 
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em 1950, um ano após esse processo, a rádio veio a ser inaugurada e 
desde então está no ar (TV APARECIDA, 2017).

O dirigente da TV Aparecida, Padre César Moreira iniciou suas 
atividades ainda na rádio, e durante sua permanência nela fez várias 
amizades que o levaram a trabalhar em rádios laicas como Rede Globo e 
também pela Record, porém anterior a sua compra pela IURD no início 
da década de 80. Posteriormente, com uma vasta inserção no setor 
de meios de comunicação do país começou a elaborar em conjunto a 
Dom Darci José Nicioli e Dom Aloísio Lorscheider mesmo encontrando 
resistências de outros clérigos o projeto para a criação do canal:

Depois da rádio, nós passamos então a pensar a televisão, de 97 pra frente 

quando eu voltei nós começamos já a pensar um pouco mais: “E a televisão? E 

a televisão, e a televisão?” E já fomos nos armando pra isso, até que no começo 

de 2003, nós fizemos um avanço um pouco maior porque a Fundação Nossa 

Senhora Aparecida topou entrar na conversa, graças a Dom Aloísio Lorscheider 

que foi corajoso, outros colegas nossos que trabalham na televisão, faziam 

inclusive este programa foram totalmente contra a chegada da televisão, 

totalmente contra. Achavam um absurdo, que a gente ia quebrar tudo, ia 

quebrar a rádio, ia quebrar a televisão junto, não tinha dinheiro... (MOREIRA, 

César. Fortes na fé. Transcrição audiovisual, 2016). 

Os religiosos foram diretamente a Brasília solicitar uma concessão 
de TV ao Ministro das Comunicações a época Pimenta da Veiga, durante 
o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. O padre retrata em 
depoimento a um programa de TV da própria Aparecida a rapidez do 
processo: 

“... nós fomos lá em questão de três anos nós ganhamos a concessão da 

televisão, coisa que demora muito tempo, rapidamente ganhamos porque eles 

confiaram na gente. E a rádio Aparecida tinha um nome violento também nos 

meios, uma rádio muito séria, muito forte, muito ouvida, que pegava em todo 

Brasil. Então isso tudo contribuiu pra que nós tivéssemos chance de chegar a 

Televisão’. (CÉSAR MOREIRA, 2016). 
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Diferentemente das demais, a emissora não se identifica com 
a RCC, procurando ser, tal como a padroeira nacional, representativa 
do catolicismo como um todo. Esta emissora, bem como o grupo que 
controla suas atividades, a Fundação Nossa Senhora Aparecida, estão 
instalados na cidade da padroeira nacional e tem no culto a ela um 
trunfo, tanto religioso quanto comercial, para seu crescimento. 

Conclusão

Como se pretendeu demonstrar, a Igreja Católica no Brasil por 
extenso período de tempo exerceu soberania religiosa. Entretanto, 
a partir, sobretudo da segunda metade do século XX com o avanço 
da secularização e outras opções religiosas, começa a perder espaço 
e consequentemente vê a retração de seus adeptos. Partes deles 
posteriormente viriam a se tornar evangélicos e que rapidamente e 
em grande medida graças o avanço pentecostal com a criação de novas 
igrejas, passaram a também exercer influência religiosa na cena pública. 

A partir deste contexto e influenciada pelas decisões tomadas 
no Concílio Vaticano II e posteriormente com o desembarque da 
RCC no Brasil, a Igreja Católica utilizou-se de sua ainda considerável 
influência para adentrar nos meios de comunicação televisivos. Para isso 
intensificou de maneira relevante acordos e parcerias que transcendem 
o meio estritamente religioso para outros setores como o político e 
econômico. Tal direcionamento envolveu e ainda envolve diversas ações 
conjuntas ao poder público de modo a propiciar que a igreja concorra 
com grupos privados para a criação, manutenção e ampliação de canais 
televisivos. 

Os primeiros passos efetivos partiram na década de 80 por 
meio da iniciativa dos Padres responsáveis pela chegada da RCC no 
Brasil, Eduardo Dougherty e Jonas Abib. As trajetórias televisivas de 
ambos começaram com a exibição do programa Anunciamos Jesus. Na 
atualidade cada qual é detentor de seu próprio canal, Século XXI e Canção 
Nova respectivamente. Porém para que essa realidade se concretizasse 



531

foram necessárias mútuas e múltiplas parcerias com diversos agentes. 
Estas incluíram a participação maciça de empresários, religiosos e 
igualmente atores da cena política atuando no Congresso Nacional, 
sendo alguns aqui elencados, com destaque para o ex-deputado federal 
Salvador Zimbaldi. 

Em semelhante conjuntura foram viabilizadas também a 
criação da Rede Vida de Televisão e da TV Aparecida. A aprovação 
de suas concessões deriva em grande parte dos laços sociais de seus 
fundadores com representantes ligados diretamente ao Ministério 
das Comunicações, cada qual em sua época, circundando governos 
distintos. Desta forma, a guinada católica objetivando adentrar no setor 
de radiodifusão por meio de emissoras próprias, aponta que no Brasil 
mesmo há mais de um século constituído como Estado laico nota-se 
ainda relevante influência da esfera religiosa atuando sobre a máquina 
pública. 

Majoritariamente em termos de representação religiosa no 
Congresso Nacional, Católicos e Evangélicos, as principais vertentes 
cristãs do país, dominam este espaço. As disputas entre ambas 
especialmente no que tange a aquisição canais televisivos demonstra 
que se por um lado, o catolicismo vem apresentando permanente 
declínio, por outro soube usufruir de sua hegemonia cultural por meio 
de seus representantes, apoiando e sendo apoiada mutuamente por 
vários atores do universo político brasileiro, em laços sociais estreitos 
visando à implantação de suas emissoras televisivas. 
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Resumo

Este artigo analisa de maneira introdutória o contexto identitário 
brasileiro e suas facetas multiculturais e plurireligiosas. Tal análise parte 
de uma breve observação da construção étnica brasileira a partir da 
colonização portuguesa e, posteriormente, da migração de povos de 
outras nações que trouxeram em suas bagagens, além dos sonhos de 
uma nova vida em terras tupiniquins, a sua peculiar cultura e as suas 
afeições e práticas religiosas. Finalmente, concluímos este estudo 
analisando alguns dos diversos seguimentos religiosos no Brasil e seus 
desenvolvimentos e influências na sociedade brasileira. A metodologia 
aplicada parte da pesquisa bibliográfica de obras que nos ajudam a 
entender as complexidades e peculiaridades de um país tão vasto em 
território, cultura e expressões religiosas. Além disso, uma análise do 
censo demográfico realizado em 2010 nos ajuda a entender o ambiente 
religioso brasileiro, visto que, os números aferidos nos mostram quais 
religiões são mais expressivas no Brasil, quais tem crescido e quais 
decrescido, em quais regiões elas tem sido mais significativas e quais 
são as projeções estimadas para o futuro de alguns destes segmentos 
religiosos. Podemos afirmar que no Brasil o cristianismo é a religião com 
maior expressividade. Entretanto, uma pergunta pode ser lançada como 
incitação para a conceituação do cristianismo brasileiro, a saber: que 
tipo de cristianismo é este que predomina no Brasil? Visto que, mesmo 
no imenso grupo dos que se denominam cristãos há, inegavelmente, 
diferentes características que tornam o próprio cristianismo um objeto 
de estudo bastante amplo e interessante. Sendo assim, pretendemos 
perceber o dinamismo e a elasticidade da religiosidade brasileira, bem 
como seus aspectos comunitários que afetam, ainda que em suas 
particularidades, os distintos grupos religiosos, levando o estudo do 
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tema a um cenário de amplas possibilidades para a continuidade da 
pesquisa acadêmica. 

Palavras-chave: Plurireligiosidade; Multiculturalidade; 
Etnicidade; Cultura; Religião 

Abstract

This article analyzes in an introductory way the Brazilian identity 
context and its multicultural and multireligious facets. This analysis 
starts from a brief observation of the Brazilian ethnic construction 
from the Portuguese colonization and, later on, from the migration 
of peoples from other nations who have brought in their baggage, 
besides the dreams of a new life in Tupiniquim lands, their peculiar 
culture and their affection and religious practices. Finally, we conclude 
this study by analyzing some of the various religious segments in Brazil 
and their developments and influences in Brazilian society. The applied 
methodology starts from the bibliographical research of works that help 
us to understand the complexities and peculiarities of a country so vast 
in territory, culture and religious expressions. In addition, an analysis 
of the demographic census carried out in 2010 helps us to understand 
the Brazilian religious environment, since the measured numbers show 
us which religions are more expressive in Brazil, which have grown 
and which have decreased, in which regions they have been more 
meaningful and what are the projections for the future of some of these 
religious segments. We can affirm that in Brazil Christianity is the religion 
with greater expressiveness. However, a question can be raised as an 
incitement to the conceptualization of Brazilian Christianity, namely: 
what kind of Christianity is this that predominates in Brazil? Because 
even in the immense group of those who call themselves Christians, 
there are undoubtedly different characteristics which make Christianity 
itself a very ample and interesting object of study. Thus, we intend to 
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perceive the dynamism and elasticity of the Brazilian religiosity, as well 
as its community aspects that affect, although in its particularities, the 
different religious groups, taking the study of the subject to a scenario of 
ample possibilities for the continuity of the academic research.

Keywords: Multireligiosity; Multiculturalism; Ethnicity; Culture; 
Religion
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Breve histórico da formação da identidade brasileira

A história do Brasil vai além de Pedro Álvares Cabral e da coroa 
portuguesa. Na verdade, não é possível falar de um país com tantas 
particularidades partindo apenas de uma análise de um aspecto da sua 
história. Quando os colonizadores chegaram à América, já existia uma 
população nativa, os índios, e, depois da chegada dos portugueses, 
vieram outros de diversas partes do mundo que, de maneira expressiva, 
contribuíram para a formação e o desenvolvimento desta nação 
chamada brasileira.

Uma das questões que não se pode negligenciar consiste no fato 
de que o povo brasileiro é constituído por relações étnicas e culturais 
diferentes que, objetivamente, formaram a sua identidade social e 
cultural. Ricardo Ossagô de Carvalho1, em seu artigo intitulado “A 
construção da identidade brasileira a partir de Gilberto Freyre”, explica 
que, para Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil, 
foram os índios, negros e mulatos que fundaram o Brasil. Diz ainda que, 
para Gilberto Freyre, em seu clássico Casa-Grande e Senzala, a formação 
da sociedade brasileira compreende três elementos culturais, a saber, o 
branco (europeu-português), o negro (africano) e o indígena (nativo).

Em princípio, o contato se deu entre os portugueses e os índios. 
Pela falta da mulher branca, os portugueses se relacionaram sexualmente 
e constituíram família com as índias. Além disso, os índios foram úteis 
aos ideais portugueses no que diz respeito ao desbravamento das 
terras brasileiras. Neste relacionamento, as culturas se misturam e 
acabam construindo uma nova identidade cultural miscigenada, que, 
futuramente, forma a identidade nacional brasileira.

Um pouco mais adiante, quando o Brasil inicia a instalação das 
primeiras lavouras de cana-de-açúcar no país, é que surge a terceira 
raça, que também contribuiu para a formação da identidade cultural 

1 CARVALHO, Ricardo Ossagô. “A construção da identidade brasileira a partir de Gilberto Freyre”. 
Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/
viewFile/ 18973/12 039>. Acesso em: 10 jun. 2017.
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brasileira: os negros foram trazidos à força da África para trabalhar nos 
engenhos de açúcar no Nordeste, lavouras de café em São Paulo e Minas 
Gerais, dentre outros trabalhos tanto quanto pesados.

Os senhores de escravos mantinham relação com negras 
escravas e muitas delas serviam também para a iniciação sexual dos 
jovens senhores. Disto decorria o nascimento dos mestiços. Freyre 
aponta que isso acabou servindo aos interesses da colonização. Na 
verdade, ele destaca  o  aspecto da  necessidade  da  miscigenação para 
os portugueses no projeto de colonização, visto que os portugueses 
não conseguiriam colonizar um território tão vasto quanto o Brasil sem 
que houvesse uma população numerosa para isso. Isso possibilitou um 
grande número de mestiços no Brasil. Mas, não só isso, essa mistura de 
raças possibilitava uma adaptação mais tranquila do branco no ambiente 
tropical, contribuindo também para a mão de obra, o prazer sexual e a 
constituição de toda uma cultura particular.

Toda essa miscigenação também contribuiu para uma mudança 
ou adaptação dos costumes, tais como podem ser verificados ainda hoje 
em nossa culinária, como, por exemplo: a mandioca, farinha, amendoim, 
milho, a farofa, o quibebe, a feijoada, azeite de dendê, dentre outras 
coisas; e até mesmo na religião.

Entretanto, uma nação tão miscigenada precisa de um elemento 
unificador. No caso do Brasil, não poderia ser a questão da raça, visto que 
isso implicaria na elevação de uma em detrimento das outras. Freyre, 
considerando a problemática, identifica que o elemento unificador do 
povo era a religião católica, trazida para o Brasil pelos colonizadores 
portugueses2. Assim, a religião no Brasil assume uma característica 
mais condescendente, visto que ela conta dois elementos distintos que 
se configuram como elementos unificadores da identidade brasileira: 
índios e negros.

A religião, portanto, assume um papel proeminente e orientador 
para a sociedade brasileira. A religião católica era celebrada num 
contexto familiar, através de afiliações pessoais aos santos, celebrações 
2 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. 51ª ed. São Paulo. Global Editora.
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a familiares mortos e um sacerdote quase que exclusivo para a família. 
Ricardo Ossagô de Carvalho, em seu artigo: “A construção da identidade 
brasileira a partir de Gilberto Freyre”, afirma que “o cotidiano da família 
patriarcal será então marcado por práticas religiosas, assinalando a 
passagem dos dias, dos anos, da própria vida” (CARVALHO, 2014 apud 
FREYRE, 2006). Ainda, citando Freyre, ele acrescenta: “dentro da casa 
rezava-se de manhã, à hora das refeições, ao meio-dia; e de noite, no 
quarto dos santos – os escravos acompanhando os brancos no terço e 
na salve-rainha.” (CARVALHO, 2014)

E não somente isso: a religião norteia o calendário do Brasil-
colônia e, com isso, acaba estabelecendo o ritmo da vida social. Eram 
eventos que celebravam o “ajuntamento” entre os membros da casa-
grande e da senzala, ou seja, tanto os senhores quanto os escravos, e 
também outras famílias amigas que se confraternizavam nestes eventos.

A religião marcava todos os aspectos da vida das pessoas e se 
estabelecia como o elemento unificador na sociedade. Mesmo com 
tantas diferenças, objetivos particulares, desafios culturais, a religião 
era o que dava liga à pluralidade cultural. Freyre assevera que “a religião 
tornou-se o ponto de encontro e de confraternização entre as duas 
culturas, a do senhor e a do negro; e nunca uma intransponível e dura 
barreira” (CARVALHO, 2014 apud FREYRE, 2006).

Nesse contexto é que a identidade brasileira vem sendo formada. 
Colonizadores portugueses se relacionando com os nativos (índios) e 
com os negros vindos da África, produzindo assim uma miscigenação 
étnica e cultural, unificados por uma religião flexível que norteava a vida 
desta nova sociedade. Carvalho assegura que:

A brasilidade só ganha foco com as contribuições dos mulatos - mestiços de 

brancos e negros, já totalmente “desafricanizados” pela moda aculturativa 

da escravidão. Esses mulatos ou serão brasileiros ou não serão nada, já que 

a identificação com o índio, africana ou “brasilindio” era impossível. Além de 

ajudar a propagar o português, língua corrente, esses mulatos somados aos 
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mamelucos formavam a maioria da população que passaria, mesmo contra a 

sua vontade, a ser vista e tida como a gente brasileira (CARVALHO, 2014). 

Passados alguns anos, já no período republicano, avolumam-se 
as imigrações dos europeus para o Brasil, principalmente para a Região 
Sul e para São Paulo. O objetivo, além de impulsionar a produção 
brasileira, era o de produzir um “embranquecimento” da população. 
Obviamente, juntamente com estes imigrantes, além de suas bagagens, 
vigor e sonhos, vinham aspectos próprios, culturais e religiosos, que se 
somaram aos que já habitavam estas terras.

A plurireligiosidade no estado brasileiro

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 

e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição 

da República Federativa do Brasil.3

O Brasil é, constitucionalmente, um Estado Democrático. Isso 
implica que temos assegurados direitos e temos as nossas condutas  
norteadas  por  deveres  com  o  Estado e com a sociedade. No preâmbulo 
da Constituição Federal Brasileira, somos apresentados ao que ela se 
destina nos garantir, como, por exemplo, direitos sociais e individuais, 
liberdade, segurança e assim por diante. Uma Constituição revela muito 
do que é uma determinada sociedade e o preâmbulo se caracteriza 
como uma espécie de resumo do que, posteriormente, será detalhado.

Sendo assim, no preâmbulo de nossa Constituição Federal, além 
das revelações quanto aos direitos e deveres civis do povo brasileiro, 

3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 08 maio 2017.
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também é revelado um pressuposto religioso: “[…] promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa 
do Brasil” (grifo nosso)4. Com isso, diferentemente do que alguns 
possam interpretar como uma expressão tendenciosa e proselitista, os 
constituintes tinham em mente uma sociedade plurirreligiosa, como é o 
caso do Brasil. Isso fica mais claro quando lemos os artigos que tratam 
sobre as liberdades de religião.

O famigerado termo que se deu ao Estado no que diz respeito 
à liberdade religiosa é, na verdade, uma subversão de seu caráter 
constitucional.  Dizer que o Brasil é um Estado Laico é o mesmo que 
dizer que o Brasil é um país sem religião, o que não é verdade. A verdade 
é que o Brasil é um país com muitas religiões (plurirreligioso). Segundo o 
artigo 5ª da Constituição Federal:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 

de culto e a suas liturgias; VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação 

de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 

lei.5

O Art. 150, item VI, letra b, acrescenta que: “sem prejuízo de 
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos 
sobre: b) templos de qualquer culto”6. E, por fim, o Art. 210 que assegura:

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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nacionais e regionais. § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.7

Portanto, com base nesses artigos, percebemos que o Estado 
Democrático brasileiro garante a todos, indistintamente, a liberdade 
quanto ao exercício de sua fé ou até mesmo à falta dela. O Brasil não é 
um Estado de uma religião, assim como não é um Estado de nenhuma 
religião. O Brasil é um Estado de todas as religiões.

As religiões no Brasil

Por isso, tratar sobre religião e religiosidade no Brasil é sempre 
um desafio diante das complexidades e multiplicidades do tema no 
contexto brasileiro. Contudo, este desafio tem sido encarado e o 
assunto, trabalhado e debatido a cada dia com mais ênfase e seriedade. 
Prova disso é o livro Religiosidade no Brasil8, organizado por João 
Baptista Borges Pereira, que nos apresenta uma tela pincelada pelas 
linhas e cores em que se representa a religião e a religiosidade num 
Brasil multicultural e plurirreligioso.

Além dela, a obra organizada por Faustino Teixeira e Renata 
Menezes, Religiões em Movimento: o Censo de 20109 também nos 
fornece um panorama bastante amplo sobre a temática em voga.

Tais obras tornam-se relevantes para este trabalho ao discutirem 
a religiosidade além dos conceitos tradicionais e estereotipados 
no contexto, majoritariamente, de linha cristã em solo brasileiro, 
especialmente quando nos revelam grupos religiosos, com certa 
proeminência, pouco ou sequer conhecidos, como por exemplo, os 
budistas no Rio Grande do Sul, um grupo de espiritas messiânicos na 
Paraíba, dentre outros.

7 Ibid.
8 PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013.
9 TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata. (Org.). Religiões em Movimento: o Censo de 2010. 
Petrópolis: Vozes, 2013.
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No entanto, mesmo em se tratando de expressões religiosas com 
perfis cristãos, uma pergunta pode ser lançada como uma incitação para a 
conceituação do cristianismo brasileiro, a saber: que tipo de cristianismo 
é este que temos aqui? Visto que, mesmo no imenso grupo dos que 
se denominam cristãos há, inegavelmente, diferentes características e 
rituais cúlticos distintos que tornam o próprio cristianismo um objeto de 
estudo bastante amplo e interessante. 

Sendo assim, percebe-se o dinamismo e a elasticidade da 
religiosidade brasileira, bem como os seus aspectos comunitários e 
compartilhados que afetam, ainda que em suas particularidades, os 
distintos grupos religiosos, tornando o estudo do tema um cenário com 
amplas possibilidades para a continuidade da pesquisa acadêmica.

Em Religiosidade no Brasil, Pereira conceitua a temática do 
cristianismo brasileiro nos apresentando as suas raízes históricas, seu 
desenvolvimento e suas adaptações ao longo dos anos. Trabalharemos 
neste capítulo com uma análise do resultado que este livro apresenta, 
seguindo o seguinte esboço: Augustin Werner, em seu artigo 
“Congregações femininas no Brasil e o reavivamento religioso em fins 
do século  XIX”10, afirma  que  o  cristianismo  católico  brasileiro  sempre 
esteve muito arraigado em sua cultura, no entanto, o processo de 
revitalização do catolicismo na Europa reverberou aqui, o que produziu, 
necessariamente, uma sensível mudança e adaptação no contexto 
brasileiro. Faustino Teixeira, em “Faces do catolicismo brasileiro”11, 
diz que no final do século XX é que se iniciou um intensivo declínio do 
catolicismo no Brasil.

Carlos Rodrigues Brandão, em seu artigo: “Catolicismo. 
Catolicismos?” menciona que:

Os dados que acabam de ser apresentados pelo IBGE, com respeito às religiões 

brasileiras no Censo Demográfico de 2010 confirmam a situação de progressivo 

10 WERNER, Augustin. “Congregações femininas no Brasil e o reavivamento religioso em fins do 
século XIX”. In: PEREIRA, J. B. B. (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 359-368.
11 TEIXEIRA,  Faustino.  “Faces  Do  Catolicismo  Brasileiro”.  In:  PEREIRA,  J.  B.  B (Org.). Religiosidade 
no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 23-36.
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declínio na declaração de crença católica. Os dados apresentados indicam que a 

proporção de católicos caiu de 73,8% registrados no Censo de 2000 para 64,6% 

nesse último Censo, ou seja, uma queda considerável. Trata-se de uma redução 

que vem ocorrendo de forma mais impressionante desde o Censo de 1980, 

quando então a declaração de crença católica registrava o índice de 89,2%. Daí 

em diante, a sangria só aumentou: 83,3% em 1991, 73,8% em 2000 e 64,6% 

em 2010. O catolicismo continua sendo um “doador universal” de fiéis, ou 

seja, “o principal celeiro no qual outros credos arregimentam adeptos”, para 

utilizar a expressão dos antropólogos Paula Montero e Ronaldo de Almeida […]” 

(TEIXEIRA et al., 2013).

Ele alude ainda que, se a tendência de declínio persistir, em 
breve teremos um cenário invertido e impactos importantes no campo 
religioso brasileiro. 

Nesse sentido, Renata de Castro Menezes, em “Uma visita ao 
catolicismo brasileiro contemporâneo: a bênção de Santo Antônio 
num convento carioca”12, aponta para um consequente processo de 
reconfiguração do campo religioso no Brasil e, ainda, considerando o 
processo, nota a necessidade de uma nova percepção do catolicismo e 
sua coexistência na cultura brasileira.

Entretanto, o cristianismo brasileiro não é composto meramente 
por origens e tradições católicas. O protestantismo chegou ao Brasil  
no  período colonial  através  dos franceses e holandeses. Embora 
o catolicismo ainda seja o segmento religioso mais proeminente, os 
dados do IBGE de 2010 apontam para um crescimento significativo dos 
evangélicos no Brasil, estabelecendo-os, portanto, como o segundo 
maior grupo religioso, correspondente a 22,2% da população brasileira. 
Brandão considera que este crescimento se dá em razão de uma migração 
do catolicismo. Ele  diz  que  “a  um  primeiro  olhar  tudo  leva  crer  que  
o catolicismo semeia fiéis jovens para mais tarde em boa medida serem 

12 MENEZES, Renata de Castro. Uma visita ao catolicismo brasileiro contemporâneo: a bênção de  
Santo Antônio num convento carioca In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: 
Edusp, 2013 .p. 37-54.
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colhidos pelos evangélicos pentecostais e neopentecostais” (TEIXEIRA 
et al., 2013).

Contudo, temos que considerar o evangelicalismo brasileiro 
também dentro da multiplicidade e pluralidade cultural do Brasil. O 
atual crescimento pode ser notado pelo espaço que os evangélicos têm 
ocupado na mídia e na política, porém nem todos que estão incluídos 
nas nomenclaturas “protestante” ou “evangélico” tem  colaborado  
para  o  aumento  dos dados  acima,  pois,  enquanto  destaca-se o 
crescimento de alguns grupos, nota-se o arrefecimento ou estagnação 
de outros (veremos os dados desta informação mais adiante).

O pentecostalismo tradicional também sofreu mutações e dele 
surgiu o movimento denominado de neopentecostalismo, tendo como o 
seu maior expoente a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus). Fundada 
por Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares (R.R. Soares – também 
fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus), em 9 de julho 
de 1977. A IURD mantém um discurso de prosperidade, e de maneira 
mais aguda prega contra os ritos cúlticos e as tradições das religiões 
afro-brasileiras, ainda  que  isso  pareça  contraditório  ao ambiente 
sincrético brasileiro13.

Entretanto, estas mutações não afetaram a estabilidade e nem, 
tampouco, o crescimento dos pentecostais. Segundo a análise de Cecilia 
L. Mariz e Paulo Gracino Jr., no artigo “As igrejas pentecostais no Censo de 
2010”, os pentecostais “quase que triplicaram de tamanho, em termos 
absolutos, de 1991 a 2010: saltando de pouco mais de 8 milhões para 
mais de 25 milhões14.

Sabendo-se que o protestantismo15 brasileiro não foi  originado  
em  si mesmo, ou seja, não nasceu nesta cultura, mas foi importado da 

13 WIRTH, Lauri Emílio. “Protestantismo Brasileiro de rito luterano”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). 
Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 97-110. CALVANI, Carlos Eduardo B. “Anglicanismo   
no   Brasil”.  In:  PEREIRA, J.  B.  B  (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 55-70.
14 SILVA, Vagner Gonçalves da. “Concepções religiosas afro-brasileiras e neopentecostais: uma 
análise simbólica”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 
219-256.
15 MARIZ,  Cecília  L.;  GRACINO,  Paulo. “As Igrejas  Pentecostais no Censo  de 2010”.  In: TEIXEIRA, 
Faustino; MENEZES (Org.); Renata. (Org.). Religiões em Movimento: o Censo de 2010. Petrópolis: 
Vozes, 2013. p. 161-174.
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Europa, e com maior ênfase, dos EUA, uma análise quanto às mutações 
daquilo que foi importado e sua adaptação e conformação à nossa 
cultura brasileira será realizada mais adiante, no capítulo que trato 
sobre as origens históricas do Presbiterianismo. 

Antônio Gouvêa Mendonça, no artigo “O protestantismo no 
Brasil e suas encruzilhadas”16, e Leonildo Silveira Campos, em “As origens 
norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: observações sobre 
uma relação ainda pouco avaliada”17, consideram a forte influência 
do protestantismo americano em dois segmentos distintos, porém, 
permeantes e consolidados no Brasil, os quais podem ser identificados 
nas igrejas protestantes de linha tradicional e nas de linha pentecostal.

A linha que tece o emaranhado religioso brasileiro também 
é composta por grupos minoritários, que a despeito de serem 
criticados e não demonstrarem interesses quanto ao seu crescimento e 
desenvolvimento, perseveram em suas origens e mantêm-se rígidos em 
sua doutrina prezando por sua manutenção étnica18. São elas a Igreja 
Ortodoxa19 e a Congregação Cristã do Brasil. Quanto à última, Pereira 
comenta:

O protestantismo, cujas raízes são italianas, situa-se na 1ª onda, data de 

1910, autodenomina-se Congregação Cristã no Brasil e é chamado comum e 

pejorativamente de glória, glorinha, língua de fogo, etc. Ao lado da Assembléia 

16 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. “O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas”. In: PEREIRA, J. 
B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 71-96.
17 CAMPOS, Leonildo Silveira. As Origens Norte-Americanas Do Pentecostalismo Brasileiro: 
Observações Sobre Uma Relação Ainda Pouco Avaliada. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no 
Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 143-166.
18 PEREIRA, J. B. B. “Italianos no protestantismo brasileiro: A face esquecida pela história da 
imigração”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 359-367.
19 A igreja constituída sobre a doutrina de Cristo, a partir do ano 33, era toda ela denominada 
ortodoxa. Entretanto, fatores ligados a questões culturais, dogmáticas,  disciplinares, litúrgicas  e  
políticas,  entre  as  partes  oriental  e  ocidental  dessa  comunidade  até  então considerada 
una, levam, entre 1054 e 1204, à ruptura definitiva entre as duas metades, as quais serão assim 
reconhecidas até o momento contemporâneo: do lado ocidental, a Igreja Católica Apostólica 
Romana, submissa ao bispo de Roma, e do lado oriental, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa 
Grega, tendo como primaz o patriarca de Constantinopla (atual cidade de Istambul – Turquia), 
localizada na antiga colônia grega de Bizâncio, posteriormente incorporada a Roma. Cf. LOIACON, 
Murício. “A Igreja Ortodoxa no Brasil”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: 
Edusp, 2013. p. 167-192.
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de Deus, também da 1ª onda, constitui numericamente a mais importante 

igreja pentecostal do país (PEREIRA, 2013).

Aparentemente, os segmentos religiosos tradicionais são mais 
resistentes às adaptações e inserções culturais ou multiculturalismo, 
como por exemplo, o judaísmo. Entretanto, na obra Religiosidade no 
Brasil, temos descortinado algo inusitado que desmonta esta tese e nos 
apresenta dois tipos distintos de judaísmo, segundo Marta F. Topel, no  
seu  texto  “Judaísmo(s)  brasileiro(s):  uma  incursão  antropológica”,  
sendo eles  o  judaísmo  de orientação haláchica e ortodoxa – 
predominante em São Paulo – cuja característica é a de separação e 
resistência à aculturação; e o “judaísmo brasileiro”, mencionado no 
Pará, que diferentemente do grupo anterior, valoriza os elementos da 
cultura local onde está inserido e é mais suscetível à aculturação20.

Com base em estudos demográficos nas comunidades judaicas 
da diáspora, o professor Sérgio Dellapergola acrescenta:

Como quase todas as comunidades judaicas da Diáspora, o número de 

nascimentos entre os judeus brasileiros é bastante baixo. Mais pessoas morrem 

na comunidade do que nascem. Também, como o Brasil tem uma tradição 

multicultural, há muitos casamentos mistos e bastante assimilação. O número 

de judeus brasileiros tende a diminuir, mas não é algo dramático. Podemos até 

considerar a população judaica do Brasil estável, se compararmos com outras 

comunidades do mundo21 (FINGUERMAN, 2008).

Porém, o Censo de 2010 também traz dados relevantes quanto 
ao judaísmo. Monica Grin e Michel Gherman, em “Judaísmo e o Censo 
de 2010”, apontam que:

O Censo de 2010, que conta com 107 mil adeptos do judaísmo, número acima 

dos 90 mil quantificados pela própria comunidade judaica, poderia ser um 

20 TOPEL, Marta F. Judaísmo(s) brasileiro(s): uma incursão antropológica. In: PEREIRA,  J. B. B (Org.). 
Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 271-286.
21 FINGUERMAN, Ariel. “As Opiniões De Dellapergola, Demógrafo Do Povo Judeu”. Disponível em: 
<http://culturahebraica.blogspot.com.br/2008/08/as-opinioes-de-dellapergola- demografo.html>. 
Acesso em: 17.jun.2017.
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espelho a refletir uma tendência de crescimento de adeptos da religião judaica 

no Brasil. Nesse caso pode-se dizer que a visibilidade daqueles judeus ortodoxos 

nos dois maiores centros urbanos do Brasil não seria aleatória, mas revelaria 

tendência de crescimento da religiosidade judaica (TEIXEIRA et al., 2013).

Seguindo a análise das religiões no Brasil, não podemos deixar 
de mencionar o budismo, visto termos em solo nacional a maior colônia 
japonesa fora do   Japão. Segundo Ricardo Mário Gonçalves, em “As 
Flores do Dharma desabrocham sob o Cruzeiro do Sul: Aspectos Dos 
Vários ‘Budismos’ No Brasil”, o crescimento do budismo no Brasil 
é acanhado e só poderá ser percebido ao longo de alguns anos22. 
Outrossim, Geraldo José de Paiva, no seu artigo “Novas religiões 
japonesas e sua inserção no Brasil: discussões a partir da psicologia”, 
nos apresenta um quadro de novidade, quando diz que novas religiões 
japonesas, cuja matriz é o budismo, estão sendo introduzidas no Brasil e 
atraindo os brasileiros23. Suzana Ramos Coutinho Bornholdt, escrevendo 
sobre a “História, especificidades e inserção do budismo japonês da 
Sokka Gakkai no Sul do Brasil”, nos dá um exemplo de como isso ocorre 
com o Sokka Gakkai no Rio Grande do Sul e a sua dualidade pública 
e interna. Enquanto publicamente ela se mostra receptiva e aculturada à 
religiosidade brasileira, interiormente revela a sua rigidez em se manter 
fiel e convicta à sua doutrina e tradições24.

Usarski, analisando os números do Censo quanto às religiões 
orientais, informa, em seu artigo: “As ‘religiões orientais’ segundo o 
Censo Nacional de 2010”, que:

[…] conforme os números até agora divulgados pelo IBGE referente a pesquisa 

nacional de 2010, 415.267 pessoas autodeclararam-se adeptos ou praticantes de 

22 GONÇALVES, Ricardo Mário. “As flores do Dharma desabrocham sob o Cruzeiro do Sul: Aspectos 
Dos Vários 'Budismos' No Brasil”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: 
Edusp, 2013. p. 287-298.
23 PAIVA,  Geraldo  José  de. “Novas religiões japonesas  e sua  inserção no Brasil: discussões a partir 
da psicologia”. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES (Org.);  Renata. (Org.). Religiões em Movimento: o 
Censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 299-310.
24 BORNHOLDT, Suzana Ramos Coutinho. História, especificidades e inserção do  budismo japonês 
da Sokka Gakkai no Sul do Brasil. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: 
Edusp, 2013. p. 383.
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uma religião oriental. Este número absoluto corresponde a 0,22% da população 

brasileira. O maior seguimento deste universo é o budismo, representado por 

243.966 pessoas, ou seja, por 0,13% da população brasileira (TEIXEIRA et al., 

2013).

A história do islamismo no Brasil não é tão recente quanto se 
cogita. O islamismo chegou ao Brasil através de escravos trazidos 
da África subsariana que o praticavam e, embora  a  maioria  desses  
escravos  tenha desenvolvido suas atividades na agricultura, alguns, que 
atuavam em ambientes urbanos e mantinham relações com diferentes 
grupos sociais, faziam com que as ideias islâmicas fossem propagadas.

No entanto, tão somente em 1929, na cidade de São Paulo, é que 
foi construída a primeira mesquita da América Latina. Mesmo sendo um 
grupo religioso, famigerado por seu extremismo, exclusivismo e de rigidez 
exacerbada, Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto, em “Ritual, etnicidade e 
identidade religiosa nas comunidades muçulmanas no Brasil” nos conta 
que o islamismo no Brasil tem aspectos mais inclusivos e receptivos à 
cultura local, em que se nota um ocultamento de práticas e crenças   
para o acolhimento de uma tradição particularmente brasileira25.

O mesmo autor, Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto, escreveu 
também um artigo intitulado: “Islã em números – os muçulmanos no 
Censo Demográfico de 2010”, no qual apresenta os seguintes números 
quanto a este grupo: “O Censo Demográfico de 2010 registrou a presença 
de 35.167 muçulmanos no Brasil. Esse número  mostrou  crescimento  
considerável  do  número  de  adeptos  do  islã,   que estaria 29,10% 
maior que em 2000, quando o Censo apontou 27.239 muçulmanos  no  
país.”  (TEIXEIRA et al., 2013).  Tal crescimento não se deu apenas quanto 
ao número de adeptos, mas, também, quanto ao número de instituições 
muçulmanas em território brasileiro.

25 PINTO, Paulo Gabriel Hilu da Rocha. “Ritual, Etnicidade e Identidade Religiosa nas Comunidades 
Muçulmanas no Brasil”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. 
p. 327-358.
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O crescimento demográfico dos muçulmanos no Brasil também pode ser 

acompanhado através do aumento do número de instituições muçulmanas 

em várias regiões do país. Em 1983, existiam 24 centros islâmicos e sociedades 

beneficentes muçulmanas, além de 9 mesquitas, concentradas nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste (DELVAL, 1992: 219). Em 2002, existiam 58 instituições 

islâmicas no Brasil distribuídas pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do 

país (MONTENEGRO, 2002: 64). Em 2012, segundo um levantamento feito 

por mim, existiam 94 instituições islâmicas que, embora seguissem o padrão 

de concentração nas regiões Sul e Sudeste, estavam presentes em 19 estados 

do país. Essas instituições compreendiam  34  mesquitas;  3  mussalas  (sala 

de oração) independentes; 3 centros sufis; 38 centros islâmicos e sociedades 

beneficentes muçulmanas; 6 escolas islâmicas; 3 cemitérios islâmicos; 3 centros 

de certificação de alimentos halal; e 7 órgãos representativos ou centros de 

divulgação do islã (federações, assembléias etc.). (TEIXEIRA et al., 2013).

O contexto religioso brasileiro também abarca um movimento 
que caracteriza bem as inseguranças e descrenças na sociedade e em 
seus governos e, ao mesmo tempo, os desequilíbrios e embriaguezes 
de religiões utópicas e empíricas. Tal movimento é denominado como 
messiânico-milenaristas, cujo surgimento no Brasil alcançou seu maior 
índice em contextos rurais, não obstante, também observado e percebido 
em ambientes urbanos e chegando às comunidades indígenas. Renato 
da Silva Queiroz, em seu artigo “Mobilizações sociorreligiosas no Brasil:   
os   surtos   messiânico-milenaristas”26 afirma   que   este   movimento    
é apresentado e disseminado por atores intencionais, cujas ações se 
originam de uma cosmovisão particular e articulada. Ainda que alguns 
considerem o movimento como algo decadente e escasseado, ele se 
estabelece como mais uma realidade de expressão religiosa no Brasil e 
requer alguma atenção.

E não nos esqueçamos da que talvez seja a mais brasileira das 
religiões, a religião indígena. Ainda que, segundo Roque de Barros 

26 QUEIROZ, Renato da Silva. “Mobilizações sociorreligiosas no Brasil: os surtos messiânico- 
milenaristas”. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 193-218.
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Laraia, em “As religiões indígenas: o caso tupi-guarani”27, tal expressão 
seja minoria e esteja às margens da sociedade, elas servem e incentivam 
a releitura de práticas tradicionais sem, entretanto, cair na caricatura  
cultural,  cujo  objetivo  é  criar  uma  forma  de espiritualidade legítima 
e adaptada ao mundo contemporâneo, podendo  ser chamado de 
tradicionalismo experimental, que se contrapõe tanto à mercantilização 
eclética do new age como o tradicionalismo conservador, o que nos 
remete ao que é chamado de xamanismo urbano. José Guilherme 
Cantor Magnani, escrevendo “Xamãs na cidade”28, esclarece que este 
fenômeno reúne cosmologias indígenas a coisas próprias do ambiente 
da cidade, como uma manifestação de religiosidade no contexto urbano 
atual. Sandra Jacqueline Stoll, em “O espiritismo na encruzilhada: 
mediunidade com fins lucrativos?”29, aponta para o desvirtuamento 
desta espiritualidade quando estabelece uma ligação entre as vicissitudes 
da sociedade urbana contemporânea com a prática oportunista de 
mediunidade visando o lucro e, por vezes, a extorsão.

Por fim, mencionemos o grupo que, mesmo considerado 
minoritário, segundo os dados do Censo 2010, demonstrou uma 
ascensão considerável na sociedade brasileira. Trata-se do Espiritismo 
Kardecista, que apresentou um crescimento de aproximadamente 65% 
entre os brasileiros. Bernardo Lewgoy, escrevendo sobre o tema: “A 
contagem do rebanho e a magia dos números - Notas sobre o espiritismo 
no Censo de 2010”, faz as seguintes considerações:

Estes últimos [falando sobre os espíritas], mesmo numericamente minoritários, 

exibiram as taxas de crescimento nominal mais vigorosas de todo o campo 

religioso: de 1,3% em 2000 para 2% em 2010. São cerca de 3,8 milhões de 

pessoas declarando-se seguidores do espiritismo Kardecista. Esse crescimento 

de aproximadamente 65% no número de espíritas autodeclarados significa a 

27 LARAIA, Roque de Barros. As religiões indígenas: o caso tupi-guarani. In: PEREIRA, J. B. B (Org.). In: 
Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 15-22.
28 MAGNANI,  José  Guilherme  Cantor.  Xamãs  na  cidade.  In:  PEREIRA,  J.  B.  B (Org.). Religiosidade 
no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 311-326.
29 STOLL, Sandra Jacqueline. O espiritismo na encruzilhada: mediunidade com fins lucrativos? In: 
PEREIRA, J. B. B (Org.). Religiosidade no Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 257-270.
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ascensão do prestígio, bem como o resultado de exitosas ações institucionais 

de proselitismo da parte das lideranças espíritas, no qual o papel das produções 

cinematográficas em torno da vida e da obra do médium Chico Xavier tem um 

considerável papel. (TEIXEIRA et al., 2013)

Destacam-se neste campo religioso, características de um 
envolvimento sazonal por parte de seus seguidores. Pessoas que 
frequentam o centro espírita apenas em situações adversas e 
circunstanciais de suas vidas em busca de respostas e soluções. Ainda 
segundo Lewgoy,

O espiritismo brasileiro passou, nas últimas décadas, por um processo de 

transformação, de minoria religiosa perseguida para alternativa  religiosa  

legítima, que  oferece  explicação  de sucessos, conforto para aflições e 

cura espiritual de infortúnios, a partir de uma doutrina que se pretende 

simultaneamente científica e religiosa. O espiritismo é invocado como recurso 

terapêutico em situações de crise pessoal, como doenças, separações, perdas, 

desemprego etc. Nele se constata uma grande circulação de pessoas não 

espiritas em centros espíritas e, de outro lado, uma grande circulação de 

crenças espíritas em espaços não espíritas (TEIXEIRA et al., 2013).

Conclusão

O que vimos, portanto, foram abordagens bem particulares 
de algumas expressões religiosas no Brasil. Este texto mostra em suas 
singularidades algumas das religiões que mais se destacam e emolduram 
a religiosidade no contexto multicultural e plurirreligioso brasileiro, 
revelando, objetivamente, as complexidades e incipiência de tal estudo.

A multiculturalidade é uma marca do brasileiro e de sua 
brasilidade. Podemos afirmar, de acordo com o que vimos neste artigo, 
que a influencia das diversas nações e de suas culturas que vieram para 
o Brasil é um fator preponderante para a formação identitária do povo 
brasileiro. Sendo assim, afere-se que a cultura brasileira é um mixer de 
diversas culturas adaptadas e enraizadas que compõem e caracterizam 
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o Brasil como nação. Tais culturas trouxeram em seu bojo aspectos de 
suas particulares afeições religiosas e, com isso, em seu desenvolvimento 
e estabelecimento, também contribuíram para que o Brasil, além de 
multicultural, se caracterizasse como uma nação plurirreligiosa. As 
religiões fizeram do brasileiro um povo muito religioso em suas diversas 
facetas, católicos, protestantes, espíritas, judeus, mulçumanos, budistas 
e etc.

Entretanto, para o que se propõe, este artigo introduz o assunto 
e aguça a curiosidade e o interesse em analisar o fenômeno cultural e 
religioso brasileiro com o intuito de que entendamos os desafios que 
estão diante de nós em nos constituirmos como uma nação justa e 
fraterna a despeito de sua diversidade. 
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Resumo

O presente artigo tem por escopo apresentar algumas ideias 
extraídas do livro de Gálatas, sobretudo no tocante à justificação pela 
fé, em contraponto à salvação pela obediência às leis e pelas obras. 
Trata também da importância do papel da igreja em uma visão pós-
moderna embasada na teologia fraca de Caputo. Por fim, conclui-se 
com a apresentação de um exemplo prático de igreja participante da 
comunidade e sua relevância para a vida das pessoas.

Palavras-chave: Jusitificação pela fé – Paulo – Gálatas – Ciência 
das Religiões – Sociologia.

Abstract

The purpose of this article is to present some ideas drawn from 
the book of Galatians, especially in regard to justification by faith, as 
opposed to salvation by obedience to laws and works. It also discusses 
the importance of the role of the church in a postmodern vision based on 
the weak theology of Caputo. Finally, it concludes with the presentation 
of a practical example of a church that participates in the community 
and its relevance to people’s lives.

Keywords: Justification by faith - Paul - Galatians - Science of 
Religions - Sociology.
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Introdução

O Evangelho de Gálatas, escrito por Paulo, é uma epístola sem 
precedentes na qual o autor pretende demonstrar ao povo daquela 
região a importância em viver pela fé em Jesus e não apenas pela 
obediência às leis. Para muitos convertidos até os ensinamentos de 
Paulo as leis judaicas eram o caminho único para a salvação e, se não 
fossem seguidas, condenavam o homem à expulsão da terra prometida 
e encontro com a vida eterna.

A ideia central de Paulo é de que a salvação não se dá pelas 
obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Apenas Ele seria capaz de salvar 
a humanidade de todos os pecados e libertá-la para uma vida em 
plenitude.

Mas a mensagem de liberdade criada por Paulo teria o sentido 
a ela empregada na atualidade? Seria mesmo a justificação pela fé a 
liberdade ampla, geral e irrestrita pregada até os dias de hoje com o 
afastamento das leis judaicas e a sua relevância? A religião ajudou o 
homem na construção da fé em Jesus ou atuou em nome dos seus 
próprios interesses? Somente o Cristão será salvo, uma vez que apenas 
ele conheceria a Jesus? Qual o verdadeiro papel da religião para alcançar 
o homem na contemporaneidade?

Esse serão os temas abordados nesse artigo com o propósito de 
contributo à comunidade acadêmica acerca de matérias que movem o 
estudo da Ciência das Religiões.

À partida cumpre assinalar que por se tratar de um artigo 
científico, as ideias aqui tratadas não denotam caráter religioso em 
defesa de qualquer denominação, mas apenas questionamentos em 
face do fenómeno religioso observado no mundo contemporâneo, 
portanto não há pretensão de ataque contra qualquer crença existente.
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Qual a liberdade que Paulo pregou em Gálatas?

Paulo andava a pregar na Galácia, região em que fundou a sua 
igreja para orientar as pessoas que lá viviam sobre o Evangelho de Jesus 
Cristo e afastar os falsos mestres que pregavam ao contrário da proposta 
por ele trazida (NICODEMUS, 2016: posição 192 de 3715).

Era o momento embrionário do Cristianismo, fortemente 
arraigado nas crenças judaicas do Antigo Testamento (obras do 
Pentateuco), em que a sociedade conduzia-se pelo respeito ao decálogo 
e leis esparsas como a questão dos alimentos em Levíticos, 11 (1993).

Para os judeus-cristãos, a identidade do seu povo passava 
necessariamente pela circuncisão, respeito ao sábado e restrição aos 
animais impuros como forma de alimento, além de outras previstas na 
lei de Moisés (NICODEMUS, 2016: posição 312-341 de 3715).

Paulo se debatia com estes conceitos, pois havia pregado em 
Gálatas o evangelho da salvação pela fé em Jesus Cristo, mas autoridades 
eclesiásticas da época insistiam em forçar os estrangeiros a observar os 
seus costumes, o que dificultava os ensinamentos daquilo que seria a 
verdade para o apóstolo.

Jesus foi a rutura no Evangelho, marco inaugural de uma nova 
era permeada por diversas profecias pretéritas na qual o Messias seria 
enviado para livrar os homens do pecado e conduzi-los à vida eterna, 
junto a ele, na cidade celestial.

Como bem escreve René Girard (1999, p. 173-174), diante da 
crucificação de Jesus, Deus venceu Satanás, pois o apresentou na figura 
de acusador público sobre quem nunca teve um pecado, mas submeteu-
se ao julgo dos homens para os salvar.

A acusação que se voltava contra os homens é a acusação contra a vítima 

inocente nos mitos. Tornar responsáveis por isto os principados e as forças, é a 

mesma coisa que tornar responsável o próprio Satanás, no papel de acusador 

público, que já mencionei.

Omissis.
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(...). A crucificação reduz a mitologia à impotência, ao revelar o contágio cuja 

eficácia excessiva nos mitos impede as comunidades de alguma vez detectarem 

a verdade, a saber, a inocência das suas vítimas. (destaque no original)

Ora, Paulo tinha uma clara visão sobre a singularidade do 
Evangelho e a importância da cruz no papel da salvação. A exposição 
pública do mal contra quem nada fez gerou um mecanismo multiplicador 
com poder de penetração muito maior do que qualquer texto mitológico 
fizera até hoje, a gerar um novo movimento denominado Cristianismo 
que vinha a ser disseminado na Galácia com ênfase em Jesus e não mais 
nas obras.

Pode-se dizer então que o apóstolo lutava para desconstruir a 
ideia de que os gentios ou estrangeiros precisavam submeter-se à lei 
judaica para que tivessem êxito em sua conversão.

Em contraponto a esta ideia, um forte movimento dentro da 
igreja passou a tentar desacreditar Paulo perante os novos crentes, 
inclusive ao agir sob ameaça para frear o movimento que era criado.

Ouvindo eles isto, glorificaram a Deus, e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos 

milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Têm sido 

informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os 

gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, 

nem andem segundo os costumes da lei. Omissis. clamando: Varões israelitas, 

acudi; este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra 

a lei, e contra este lugar; e ainda, além disso, introduziu gregos no templo, e tem 

profanado este santo lugar. [Atos 21: 20, 21 e 28]

Para os judeus, Paulo não pregava o Evangelho correto, mas sim 
uma outra versão corrutiva que afastava o povo das leis. Mas o apóstolo 
insistia que havia apenas um evangelho, pregado da forma como 
recebido, sem qualquer alteração.

O apóstolo esforça-se para demonstrar que há apenas um único 
evangelho, aquele que ele pregava sobre a mensagem deixada por 
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Cristo. Também deixou claro mais uma vez que a salvação não vinha da 
lei ou das obras, mas sim da fé em Jesus [Atos, 15:1-15].

Nessa passagem também resta claro que a morte de Jesus 
libertou a todos do jugo da lei, sem que Deus fizesse distinção entre 
povo eleito ou não. Ou seja, a mensagem era a de que a salvação era 
para todos e isso porque Jesus morreu pela humanidade e não apenas 
pelos judeus.

Isso gera um movimento disruptivo na igreja e acaba por criar 
atritos nas estruturas de crenças, pois abre-se uma enorme possibilidade 
para a humanidade, mas dificulta a criação de um padrão para a salvação, 
pois o modelo mosaico já não mais tinha o poder salvador de outrora.

Essa seria a mensagem libertadora, pois o homem não mais 
precisava da lei para a sua salvação, mas apenas da justificação pela 
fé. Contudo, isso não traria um salvo-conduto para que a humanidade 
agisse como bem entendesse, pois princípios e valores foram claramente 
colocados por Jesus e o seu modelo deveria ser seguido.

A religião como estrutura de crença é realmente importante?

Como visto no tópico anterior, a cúpula da igreja incomodava-se 
com as palavras de Paulo a ponto inclusive de interferir no trabalho de 
conversão daqueles que não observavam a lei judaica.

O que se pensa hodiernamente sobre o papel das religiões na 
formação espiritual do homem e a sua irrelevância não é tema atual, 
mas ultrapassou a história das ideias religiosas.

Relevante transcrever trecho do compêndio Em Nome de Deus: 
A religião na sociedade contemporânea escrito por Mário Robalo (2004: 
p. 79-80):

É oportuno, porém, fazer aqui um esclarecimento. Não se trata, agora, de atribuir 

ao povo judeu a responsabilidade pela morte de Jesus, como infelizmente se fez 

até ainda há bem poucas décadas, e não apenas no interior da Igreja Católica. É 

completamente absurdo, descabido mesmo, pretender culpabilizar ou mesmo 
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diabolizar os judeus por aquela morte. O que se passou foi precisamente um 

confronto com a religião. Insisto, com o conjunto das mentalidades e das 

instituições que suportam todas as religiões. Seguramente que se Jesus tivesse 

nascido em qualquer outra cultura, em qualquer outro lugar, seria de igual 

modo protagonista de um conflito idêntico, porque a génese de todo o seu 

percurso até a morte residiu no facto de a sua busca de Deus desestabilizar as 

práticas religiosas e naturalmente as instituições que as justificam.

Essa citação é duplamente perturbadora. A uma porque detona 
o ceticismo de que a religião como estrutura de crença vem a sofrer 
ataques na pós-modernidade, pois o exemplo dado é corroborado por 
tudo que fora dito até aqui. A duas pelo fato de perceber-se que o autor 
atribui a Cristo o marco inicial capaz de abalar todas as estruturas de 
crenças existentes, pois a mensagem por ele trazida ia de encontro à fé 
professada no período.

Teria a igreja interesse em propagar a mensagem de Jesus, 
ou contrário senso, defender a manutenção do status quo. Era mais 
cômodo para as estruturas de crença manter o arcabouço espiritual que 
as regiam do que congregar novos valores que eventualmente poderiam 
colocar em cheque o próprio domínio exercido sobre as massas.

E aqui entra a weak theology de Caputo (2016: posição 1376).

In weak theology, the word theology itself is too strong. So the voice of theology 

must be softened, allowed to weaken from a logos of God, the logic of Supreme 

Being, into a poetics of the event that is taking place in the name (of) “God”. 

(destaques no original)

A ideia do autor é a de que a própria palavra teologia é 
demasiadamente forte para a compreensão do que se pretende e deve 
ser relativizada para permitir o enfraquecimento da ideia de Deus como 
ser supremo e introduzir a máxima da poética do evento como forma de 
tomar o lugar da realização de atos em nome de Deus.

Os valores do Reino são o que realmente importam. A 
incondicionalidade como forma de expressão da mensagem passada 
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por Jesus e a conduta do homem para alcançar o amor, a hospitalidade, 
o perdão, alcançar a toda humanidade com o simples propósito de fazer 
o bem, essas deveriam ser as metas das religiões e suas estruturas de 
crença, mas nem todas observam estes objetivos e deturpam o conceito 
de religião que acaba facilmente a ser colocada sobre ataque.

Então, a teologia de Caputo abre espaço para a discussão 
acerca da importância das estruturas de crença ou se, na verdade, 
acabam por atrapalhar a justificação pela fé quando impõem conceitos 
fundamentalistas que acabam por deturpar a mensagem do evangelho 
às custas de um legalismo do qual todos já foram libertos.

Não se está aqui a dizer que as igrejas, seitas ou demais estruturas 
de crença não devam existir, contudo a crítica que se faz é sobre a 
importância delas na formação espiritual dos crentes, pois ao que 
parece, por diversas vezes acabam por desvirtuar o caminho da salvação 
em razão de interesses particulares, assim como os falsos mestres na 
Galácia.

Quem foi objeto da salvação?

Ao morrer pelos homens, Jesus não só possibilitou a salvação do 
povo eleito como também de todos aqueles que nele creiam.

Dois são os esquemas de salvação nas religiões mundiais, um 
resultado do esforço humano, de baixo para cima, e outro da graça e 
misericórdia que vem de Deus, de cima para baixo (NICODEMUS, 2016: 
posição 2084-2087 de 3715).

A salvação pelo homem dependerá daquilo que fizer, suas 
obras, pois a conduta do indivíduo revelará o seu caráter. Encaixam-se 
nessa categoria o catolicismo romano, algumas igrejas evangélicas e as 
chamadas seitas mesmo – como a organização Testemunhas de Jeová, 
o mormonismo, os setores do adventismo que insistem na guarda do 
sábado como necessária à salvação – e as grandes religiões mundiais: o 
islamismo, o hinduísmo e o budismo. O que todas elas têm em comum? 
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No fundo, a mensagem de que o homem é o salvador de si mesmo: ele 
se salva fazendo alguma coisa.

Mas o Evangelho de Gálatas torna clara a compreensão de que a 
salvação já está dada e é graciosa, nada havendo o homem a fazer para 
isso mudar. A perfeição é algo que não foi herdado pela humanidade, 
portanto, homem algum jamais poderá observar as leis divinas sem que 
pratique falhas no curso da sua vida.

Veja que a promessa feita a Abraão foi esculpida na sua fé em 
Deus, antes mesmo da entrega das leis morais e cerimoniais. Foi pela 
fé que Abraão e seus descendentes acabaram por ser escolhidos como 
povo para a salvação e não pelo respeito às leis.

Então o levou para fora, e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as 

podes contar; e acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão 

no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. [Gn 15: 5-6]

Não bastava para Deus salvar apenas o seu povo, mas sim toda 
a humanidade, então enviou o seu filho para a remissão dos pecados.

Nesse instante, ao morrer na cruz, o amor derramado pelo 
homem por Jesus acabou por comprar a libertação do pecado a todos. 
Somente Jesus, que era Santo, seria capaz disso.

9De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos 

quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque escrito está: 

Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas 

no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante 

de Deus, porque: O justo viverá da fé; ora, a lei não é da fé, mas: O que fizer 

estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 

maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 

no madeiro; para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a 

fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. [Gl 3: 9-14]



574

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

Portanto, a entrega de Jesus para morrer na cruz foi o preço pago para que 

todos os homens, sem exceção, pudessem alcançar a vida eterna, conforme 

prometido na Bíblia.

Qual será o papel da religião para alcançar o homem pós-
moderno?

Se a salvação é para todos, somente poderão ser alcançados 
aqueles que de alguma forma conheçam Jesus. A construção da igreja 
primitiva teve por objetivo difundir o cristianismo pelo mundo a fim 
de que as pessoas pudessem conhecer Jesus e segui-lo como caminho, 
verdade e vida.

Com o tempo as igrejas acabaram por desvirtuar o evangelho de 
Paulo, sobretudo nos relatos trazidos na epístola aos Gálatas e afastaram 
os homens de Jesus, o que trouxe grande preocupação ao apóstolo.

Com a evolução da sociedade, a religiosidade foi afetada e 
sofreu forte impacto de movimentos culturais de libertação. Ouve um 
certo afastamento das massas aos cultos e a tendência ao isolamento, 
com a crença em Deus sem a profissão de uma fé religiosa. A igreja 
deixou de ser relevante para a espiritualidade e terá que se reinventar 
como instituição, pois as pessoas em geral não mais as seguem de 
maneira dogmática. Temas antes considerados tabus hoje são assuntos 
recorrentes no meio religioso e as igrejas acabam por serem forçados 
a posicionarem-se o que acaba por colocar em questão a sua própria 
doutrina.

Como demonstrar às pessoas a importância de certos 
fundamentos, mas principalmente a justificação pela fé sem ultrapassar 
os limites por elas delineados, de maneira que não sejam devassadas 
em sua crença particular, mas possas receber auxílio espiritual caso 
assim desejem?

A igreja deve ser viva, atuar na comunidade assim como 
preceituado na teologia fraca de Caputo. Seria quase uma igreja sem 
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religião, uma estrutura flexível capaz de levar a mensagem de Deus sem 
chocar, censurar, criticar.

É a questão da incondicionalidade em que o homem passa a ter 
grande valor e, independentemente do Deus supremo, a preocupação 
será com a vida cotidiana com a angústia do próximo, com a liberdade 
de pensar e expressar, sem que pessoas sejam julgados pelos seus atos.

Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que 

julgarem, vocês serão julgados; e a medida que usarem, também será usada 

para medir vocês. [Mt 7: 1-2]

A religião é o freio moral de uma sociedade, mas a sua degradação 
acabou por afetar também as estruturas sociais. A credibilidade da 
igreja é fundamental para que possa influenciar pessoas e colocá-las 
no caminho da justificação pela fé em Jesus, como Paulo lecionou em 
Gálatas.

Conclusão

O Evangelho em Gálatas é uma epístola aberta aos gentios 
recém-convertidos que influencia até hoje a igreja. A mensagem levada 
para os cristãos ataca diretamente aqueles que ainda acreditavam na 
salvação pelas obras e respeito às leis.

Paulo enfatiza que a salvação advém da fé em Jesus Cristo, pois 
ele, santo, morreu na cruz para salvar toda a humanidade.

Essa, inclusive é a singularidade do evangelho como consignou 
René Girard em sua obra (1999: p. 155).

Façamos um resumo do que está para trás: nos mitos, o contágio irresistível 

persuade as comunidades unânimes de que as suas vítimas são, primeiro, 

culpadas, depois, divinas. O divino enraíza-se na unanimidade ilusória da 

perseguição.

Na bíblia, a confusão do vitimário e do divino dá lugar a uma separação absoluta.
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Também é necessário que as igrejas, como estruturas de crença, 
possam observar a mensagem de Paulo e as teologias existentes para 
que sejam células vivas na sociedade com o objetivo de ensinar sobre 
Jesus e a justificação pela fé, de modo que deixem de criar padrões de 
comportamento e passem a respeitar cada crente em sua essência.

A título de exemplo traz-se o trabalho da Igreja Adventista de 
Indaiatuba, Sede. O líder religioso de lá pretende criar um movimento 
no qual toda a comunidade passe a frequentar o templo e para isso 
criou um restaurante-escola para aulas de alimentação saudável abertas 
a qualquer pessoa. A ideia é não só abarcar os membros seguidores, 
mas principalmente aqueles que não conhecem a doutrina, conduzi-los 
para o interior da igreja e demonstrar as ações realizadas em prol do 
bem comunitário.

Essa é a igreja viva, que livra-se dos preconceitos sem desfigurar 
a estrutura de crença existente, preocupada com a comunidade pouco 
importa de qual religião seja, com o propósito de auxiliar e propagar 
amor, hospitalidade, valores de Reino de Deus.

Como disse o pastor: “quero que um dia, se a igreja tivesse que 
fechar as portas, toda a comunidade sentisse a falta daquele espaço de 
convivência e lutasse pela sua sobrevivência porque ali encontram-se os 
verdadeiros valores cristãos.

A pós-modernidade guarda espaço para o religioso, mas para 
isso as igrejas deverão buscar o cerne da espiritualidade do homem, 
assim como as suas necessidades, para atendê-lo com dignidade e 
implementar valores que são caros para a maioria das pessoas. Esse 
fenómeno religioso cria o que chamo de corrente do bem em que as 
pessoas colaboram umas com as outras para estarem o mais próximo 
possível do exemplo que Jesus deixou.
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Resumo

A despeito das expetativas secularizantes, verifica-se um 
avanço e crescimento acentuado do efetivo religioso mundial. Nesse 
universo, destaca-se o movimento neopentecostal brasileiro, que além 
do crescimento acentuado apontado nos últimos censos, apresenta 
relevante expansão internacional, principalmente nos países de língua 
portuguesa. O discurso religioso neopentecostal apresenta elevado 
índice de violência simbólica em sua estruturação e essa violência assume 
formas distintas conforme as demandas do mercado religioso. Os alvos 
do discurso podem ser a igreja Católica Apostólica Romana, as religiões 
de matriz africana, as igrejas cristãs evangélicas tradicionais e as demais 
denominações neopentecostais concorrentes. Em virtude da utilização 
dos meios de comunicação, a violência simbólica ganha amplitude e 
pode, através da internalização e submissão dos fiéis, transcender o 
discurso. A violência simbólica nos discursos religiosos neopentecostais 
atende a determinadas demandas do mercado dos bens religiosos, 
portanto, seu conteúdo é parte de estratégias de mercado, que buscam, 
por meio do discurso, garantir a adesão de fiéis.

Palavras-chave: Violência simbólica. Neopentecostalismo. 
Discurso religioso midiático.

Abstract

About secularizing expectations, there is an advance and 
significant growth of the effective religious wourld. In this universe, 
the brazilian neopentecostal movement stands out, that besides the 
large growth registered in the last censuses, represents a relevant 
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international expansion, mainly in portuguese-speaking countries. The 
neopentecostal religious speech has a high amount of symbolic violence 
in its structure and this violence takes different forms according to 
the religious market’s demands. This speech can be directed to the 
roman catholic church, such as afro-brazilian religions, the traditional 
gospel christian churches and other competitors neopentecostal 
denominations. Through the use of the means of communication, 
the symbolic violence grows and can, through the internalization and 
submission of the believers, to transcend the speech. The symbolic 
violence in neopentecostal religious speech fulfills specific demands of 
the religious goods market, therefore its content is part of the market 
strategies, that looks for, through speech, to ensure the recruitment of 
believers.

Keywords: Symbolic violence. Neopentecostalism. Religious 
mediatic discourse.
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Introdução

A despeito de previsões secularizantes nos moldes dos primeiros 
escritos de Peter Berger (2012b), a religião permanece presente na 
sociedade, nos processos de socialização, de legitimação, no imaginário 
religioso, nas convicções de fé e nas experiências existenciais dos 
indivíduos. Essa presença constante explica-se pelo fato da instituição 
religiosa ser uma das principais instituições promotoras de sentido 
(BERGER, 2012a), no sentido de promover “respostas sobre o sentido 
da vida e sobre a morte, ainda que suas respostas tenham um caráter 
mítico e alienante” (SILVA, 2016, P. 70). Diante da complexidade da 
existência, respostas simples são mais atrativas do que conceitos e 
teorias elaboradas.

Estatisticamente a religião permanece em franco crescimento, 
fato que o próprio Berger reconheceu em seus escritos futuros ao 
dizer “Argumento ser falsa a suposição de que vivemos em um mundo 
secularizado. O mundo de hoje, com algumas exceções que logo 
mencionarei, é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais em 
certos lugares” (BERGER, 2001, p. 10).

A análise de Berger1, em contradição aos seus escritos mais 
conhecidos, deu-se em virtude da análise empírica da sociedade, uma 
vez que a religião ganhou força, apesar do embate com as alterações 
promovidas pela modernidade. Não se pode negar que a modernidade, 
compreendida como processo histórico, promoveu mudanças internas 
e externas na estrutura das religiões, bem como transformações 
e adaptações, entretanto, “a secularização a nível societal não 
correspondeu necessariamente à secularização no nível da consciência 
do indivíduo” (SILVA, 2016, p. 62). Ou seja, o fato de perder determinado 
espaço na vida pública não indicou a perda de espaço das crenças e 
práticas religiosas na vida das pessoas. Desse modo, compreende-se que 

1 Peter Berger foi o grande promoter da secularização na década de 60. Para uma melhor 
compreensão da importância desse autor na teorização da secularização, sugerimos a leitura de 
seus livros: A construção social da realidade; O dossel sagrado, e Rumor de Anjos.
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a secularização promoveu a polarização, um deslocamento da religião 
para o âmbito do privado, não a sua extinção (PIERUCCI, 1998).

Uma das análises empíricas de Berger o levou a conclusão de 
que:

experimentos com religião secularizada geralmente fracassaram; e movimentos 

religiosos com crenças e práticas saturadas de sobrenaturalismo reacionário (do 

tipo completamente inaceitável em respeitosos departamentos universitários) 

foram amplamente bem sucedidas. (BERGER, 2001, p. 12).

Um dos “surtos religiosos” (BERGER, 2001, p. 14) de maior 
visibilidade no cenário religioso mundial é o crescimento acentuado 
do pentecostalismo. O pentecostalismo surgiu no início do século XX 
nos Estados Unidos, o que inicialmente o estigmatizou como “uma 
mera expressão da influência neocolonial americana” (TROMBETTA, 
2015, p.11). Posteriormente, em virtude dos fatos históricos e do 
caráter popular do pentecostalismo, essa visão não se susteve, já que 
o crescimento pentecostal “concentra-se nos estratos mais pobres da 
população” (MARIANO, 2014, p. 11). 

O movimento denominado neopentecostal é percebido como 
um ramo do desenvolvimento histórico do pentecostalismo (MARIANO, 
2014). Diante das transformações impostas pela modernidade, uma 
das características assumidas pelo movimento foi a da presença da 
violência simbólica (BOURDIEU, 2015) em seus discursos religiosos 
(principalmente no discurso midiático2). Esse fato resulta da incorporação 
de uma cultura de mercado (CUNHA, 2013), de técnicas de marketing, 
de temas de autoajuda e do “revestimento religioso híbrido a partir das 
tecnologias de comunicação, sob a condução de líderes carismáticos” 
(BOBSIN, 2013, p. 200).

Nesse artigo propomos uma investigação dos elementos de 
violência simbólica presentes no discurso midiático neopentecostal. 
Como discurso religioso, compreende-se o discurso produzido e 

2 O discurso evangélico tradicional é substituído pelos discursos de prosperidade, batalha espiritual, 
entretenimento e crises do cotidiano (depressão, crises familiares, drogas, etc.).
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veiculado pelas instituições religiosas e seus sujeitos, com o objetivo 
de difundir, expor, ou contrapor seus fundamentos básicos. Dessa 
forma, o discurso evangélico tradicional é substituído pelos discursos de 
prosperidade, batalha espiritual, entretenimento e crises do cotidiano 
(depressão, crises familiares, drogas, etc.). 

Neopentecostalismo: origens e desenvolvimento histórico

É fato que não há um movimento autodenominado 
neopentecostal, nem instituições religiosas que agreguem essa 
nomenclatura na elaboração do nome de suas igrejas. De acordo com 
Mariano (2014) o nome foi cunhado nos Estados Unidos na década de 
70 para designar as dissidências pentecostais das igrejas protestantes 
americanas, entretanto, em solo americano o nome caiu logo em desuso. 

A origem do pentecostalismo é associada à pregação pentecostal 
de William H. Durham, em Chicago, nos Estados Unidos. Durham, através 
da promoção de estudos bíblicos sobre a temática dos dons do Espírito, 
o que acabou por influenciar o pregador William Seymour, filho de um 
escravo livre, que iniciou um movimento de renovação pentecostal 
na Rua Azuza, na cidade de Los Angeles, denominado Missão da Fé 
Apostólica. Seymour é considerado um dos responsáveis pela difusão 
do movimento pentecostal no mundo (ROMEIRO, 2005). 

O pentecostalismo pode ser definido como “um dos ramos 
do protestantismo que se caracteriza pelo falar em línguas estranhas 
(xenolalia), fenômeno que os pentecostais defendem ter origem, 
segundo o relato bíblico, no início da igreja cristã, ainda em Jerusalém, 
na festa do Dia de Pentecostes” (ALENCAR, 2013, p. 167). Dessa forma, 
na compreensão de seus adeptos, o movimento pentecostal possui em 
seu aspecto fundante, a retomada da história e tradição bíblica.

O pentecostalismo aportou no Brasil através de missionários 
europeus que migraram para os Estados Unidos, onde tiveram contato 
com o movimento. A capacidade em absorver aspectos da cultura local 
e oferecer solução para os distintos problemas das comunidades fez 
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com que o pentecostalismo fosse aceito nas camadas mais pobres da 
população e florescesse em território nacional (TROMBETTA, 2015). 

Os pesquisadores dividem o movimento em três períodos 
históricos com designações distintas como “pentecostalismo clássico, 
deuteropentecostalismo e Neopentecostalismo” (MARIANO, 2014, 
p.23), e também a designação mais reconhecida no Brasil, de primeira 
onda, segunda onda e terceira onda (FRESTON, 1995).

O pentecostalismo clássico, ou, primeira onda, tem sua origem 
no Brasil a partir da segunda década do século XX com o Italiano 
Louis Francescon (influenciado por William H. Durham), que fundou 
no Sudeste do país a Igreja Congregação Cristã do Brasil, e os suecos 
Daniel Berg e Gunnar Vingren (influenciados por Willian Seymour), que 
fundaram na Região Norte a Igreja Assembleia de Deus. Essa primeira 
onda é caracterizada pela ação de missionários estrangeiros, ascese 
rígida, busca dos dons espirituais e batismo com o Espírito Santo. A 
primeira onda percorre o início do século XX até aproximadamente a 
década de 50. 

A segunda onda, ou deuteropentecostalismo, iniciou 
aproximadamente em 1953, com a Cruzada Nacional de Evangelização, 
ação de dois missionários americanos ligados a Igreja do Evangelho 
Quadrangular3. As características dessa vertente são a de Igrejas de 
massa centradas na mensagem de cura divina promovida através do 
rádio4, grandes cruzadas de evangelização com exorcismos e curas 
divinas realizadas em praças públicas e tendas (MARIANO, 2014). 
Na esteira de cura divina surge também a Igreja Deus é Amor, Igreja 
O Brasil Para Cristo e a Igreja Casa da Benção. Outro fato relevante 
nesse período foi a renovação carismática de várias igrejas tradicionais 
(igrejas evangélicas de missão), o que resultou na divisão de igrejas 
históricas protestantes e na criação de inúmeras igrejas independentes 
(BLEDSOE, 2012). As diferenças básicas entre a primeira e a segunda 

3 Curiosamente, Raymond Boatwright e Harold Williians era ex-atores de filmes de faroeste.
4 As igrejas da primeira onda consideravam o rádio um meio mundano e diabólico, tendo se 
recusado a utilizá-lo como meio de pregação.
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onda centram-se na ênfase dada. Se na primeira, a ênfase é no dom de 
línguas, na segunda, a ênfase é na cura divina. Há extremos doutrinários 
e de comportamento no interior da segunda onda, como é o caso da 
Igreja do Evangelho Quadrangular, de posicionamento liberal quanto 
aos costumes e a Igreja Deus é Amor, marcada por rígido ascetismo e 
controle de condutas morais e sociais (BLEDSOE, 2012).

A terceira onda inicia na segunda metade da década 70 e ganha 
impulso nas décadas seguintes. A partir das análises do fenômeno 
religioso desse período é que a nomenclatura neopentecostal passou 
a ter utilizada no Brasil (ainda que de forma imprecisa e generalizada). 

Um marco inicial do movimento é a Igreja de Nova Vida, fundada 
pelo missionário canadense Robert McAlister, no Rio de Janeiro. Embora 
pequena e associada a segunda onda, é considerada a formadora das 
lideranças das igrejas dos primórdios do Neopentecostalismo no Brasil, 
como a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Igreja Internacional da 
Graça de deus e Igreja Cristo Vive. O movimento5 ganhou força nos anos 
seguintes com a criação da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, 
Comunidade da Graça, Igreja Renascer em Cristo e Igreja Nacional do 
Senhor Jesus (MARIANO, 2014).

De acordo com Oro (1992), as igrejas neopentecostais 
caracterizam-se por: 1) serem autóctones; 2) possuírem lideranças fortes; 
3) pela falta de inclinação ao ecumenismo; 4) oposição aos cultos afro-
brasileiros; 5) estimulação da expressividade emocional; 6) utilização 
dos meios de comunicação em massa; 6) ênfase nos rituais de cura 
divina e exorcismo; 7) estrutura empresarial; 8) utilização de técnicas 
de marketing; 9) fornecimento de serviços e bens simbólicos através de 
pagamento. A esses pontos podemos acrescentar a ênfase na fé, nos 
dízimos, na prosperidade financeira e na prática verbal da confissão 
positiva, que é o dogma central do neopentecostalismo. No livro O 
evangelho da prosperidade, Pieratti (1993) analisa os pontos centrais 
da confissão positiva e da teologia da prosperidade: conhecimento, fé e 

5 Não nos referimos a um movimento sistematizado e hierarquizado. Apesar da unidade doutrinária 
em torno da teologia da prosperidade, as igrejas eram independentes.
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confissão, a partir do pensamento de seu mentor principal, Kenneth E. 
Hagin (2018):

Hagin diz que a razão de muitos cristãos continuarem a sofrer com os problemas 

na vida, depois de se converterem, está em desconhecerem aquilo que lhes 

pertence por direito; [...] A verdadeira fé não fica simplesmente esperando para 

ver se Deus irá responder à oração. Ela exige seus direitos e pressupõe que eles 

foram respeitados por causa da força da oração feita. Portanto, a verdadeira fé 

tem três características: 1) exige seus direitos; 2) exige-os em nome de Jesus; 

3) nunca duvida; [...] A terceira e última qualificação para recebermos saúde 

e prosperidade como nossos direitos é confessar em voz alta que obtivemos 

aquilo que desejávamos. Conforme diz Hagin, precisamos proclamar ‘em voz 

alta... [que] a minha fé funciona’. Isso significa que confessamos aos outros que 

já recebemos a resposta, mesmo que faltem evidências físicas. A ordem correta 

das coisas na dimensão espiritual é primeiramente fé, confissão e somente 

depois resultados visíveis. Portanto, precisamos sempre agir e falar como se 

nosso pedido tivesse sido atendido, mesmo que isso não pareça verdade. 

(PIERATT, 1993, p. 32; 36; 41)

Nesse sentido, na compreensão de Kenneth Hagin, a fé deve ser 
compreendida a partir das seguintes bases: o homem tem direito legal a 
receber as bênçãos de Deus, portanto, determina verbalmente em nome 
de Jesus, confessa que já recebeu então Deus é obrigado a dar aquilo 
que lhe é pedido. Sobre essa doutrina caminha o Neopentecostalismo.

Neopentecostalismo: cultura midiática e violência simbólica

Segundo Cunha (2013), parte das mudanças paradigmáticas 
do movimento neopentecostal surgiram em virtude da assimilação 
da cultura do consumo e da cultura midiática. A cultura do consumo 
está associada ao desenvolvimento econômico e a cultura de mercado, 
onde “o consumo se desvenda, assim, como uma instituição formadora 
de valores e orientadora de conduta” (ORTIZ, 1994, p.121). Nesse 
aspecto, além da formação cultural, no movimento neopentecostal 
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os valores de mercado são associados a valores espirituais e bênçãos 
divinas. Por outro lado, a cultura midiática se apresenta como um 
novo quadro de interações e estruturações das práticas sociais através 
de meios eletrônicos. Na cultura midiática a produção de sentido 
é afetada pela produção e transmissão de informações através dos 
meios tradicionais (rádio e televisão), ou das novas tecnologias, como 
a internet. Essas informações exploram os sentidos através da utilização 
de sons e imagens, emergindo o que pode ser considerado como uma 
“religiosidade midiática” (CUNHA, 2013, p. 20-9). Na definição do termo 
religiosidade midiática pode-se afirmar que 

Este termo explica o processo de midiatização da religiosidade (ou prática 

religiosa individual ou coletiva) experimentado que é, em suma, um processo 

de produção de significados por meio do qual cristãos tem buscado se 

compreender, se comunicar e se transformar, a partir das novas tecnologias e 

dos meios de produção e transmissão de informação. (CUNHA, 2013, p. 209).

Essa religiosidade midiática isenta o fiel da presença física nas 
celebrações, podendo participar de casa, pela televisão, através de 
contribuições online ou pela internet. A religião passa a ser construída 
socialmente a partir dos sentidos estabelecidos pela sociedade do 
espetáculo, tornando-se “bem de mercado, elemento de barganha, 
estratégia de marketing. E assim extrapola o espaço do estritamente 
religioso e ganha dimensões mais amplas” (CUNHA, 2013, p. 210). Essa 
cultura midiática não nasceu da noite para o dia. Ela perpassa pelas 
demais ondas, evoluindo até assumir a forma atual.

Entre os anos 60 e 80, os programas evangélicos de televisão 
reproduziam o culto tradicional protestante, com ênfase na pregação 
de salvação e no carisma pessoal do televangelista. Nesse período 
destacaram-se os pregadores americanos: Rex Humbard, Jimmy 
Swaggart e Billy Grahan. Nas rádios eram costumeiras as orações por 
cura divina, antecedidas por uma mensagem breve. No contexto do 
rádio destacaram-se o missionário David Miranda, da Igreja Pentecostal 
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Deus é Amor, e o missionário Mário de Oliveira da Igreja do Evangelho 
Quadrangular.

 A partir da década de 90, quando o público gospel torna-se 
segmento, as mudanças paradigmáticas tornam-se mais evidentes. A 
programação é adaptada aos anseios seculares modernos adquirindo 
novos formatos com apresentação de shows, filmes, clips musicais, 
programas de auditório, entrevistas, debates, jornalismo (gospel), quiz e 
distribuição de brindes (CUNHA, 2013, p. 205). 

 A mudança principal, entretanto, ocorre no interior do discurso 
religioso (homilia). A pregação adaptada às necessidades do mercado 
religioso volta-se mais ao público gospel do que ao público externo. 
Temas polêmicos, como finanças, homossexualismo, aborto e política 
passam a ser abarcados. Para Cunha (2013, p. 209) “provavelmente o 
termo ‘Religiosidade Midiática’ seja mais adequado ao quadro atual”. É 
nessa religiosidade midiática que o evangélico moderno busca o enlevo 
espiritual.  Com o crescimento do mercado, acirra-se a concorrência 
e, por consequência, a disputa por fiéis, preferencialmente de outros 
segmentos neopentecostais.

Para atrair o cliente, utiliza-se dos recursos mercadológicos 
disponíveis. A violência simbólica é um desses recursos e pode ser 
definida como “uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 
diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física, mas 
essa magia só atua com apoio de predisposições colocadas como molas 
propulsoras, na zona mais profunda dos corpos” (BOURDIEU, 2010, p. 
50). Para Bourdieu, essa dominação simbólica ocorre nas relações de 
etnia, de gênero, de cultura, de língua, de religião. Daí verifica-se o 
poder abarcador e determinante da realidade humana que o símbolo 
possui. Em outras palavras:

Entendemos por violência simbólica a forma de coação que se torna invisível 

porque se apoia em crenças e preconceitos apresentados como legítimos 

pelos dominantes e igualmente assim percebido pelos dominados. A violência 

simbólica se baseia na contínua construção de crenças que, encontrando 
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aceitação generalizada, tendem a fazer parte das práticas que levam os 

integrantes de uma sociedade a perceber e a avaliar o mundo segundo critérios 

e padrões cunhados e inculcados ao longo dos tempos pelos detentores do 

poder para emitir discursos de dominação. (Nunes e Citeli, 2015, p.7)

 No caso da religião, essa violência simbólica ocorre quando o 
fiel é convencido pelo líder – a partir de um discurso religioso – que a 
cosmovisão daquele segmento é correta e adequada aos seus anseios, 
e que os demais segmentos devem ser desprezados ou demonizados. 
Dessa forma, o fiel internaliza os conteúdos e é por eles regulado. 

Para Nunes e Citeli (2015), em termos gerais, a violência é 
compreendida como uma agressão física que provoca dor, dano, 
ferimento ou morte, podendo ser também de ordem psicológica ou 
moral. Para Oliveira (2011), a violência é sempre uma forma de atentado 
à ordem social, independente de ser dirigida ao outro ou a si.

 Essa violência simbólica do movimento neopentecostal é 
difundida através das pregações religiosas carregadas de ameaças, 
práticas repressivas, proibições arbitrárias, censuras, punições e 
controles por parte da instituição religiosa (LIBÂNIO, 1987). Além disso, 
ocorrem ataques às demais instituições religiosas como o catolicismo 
romano, as religiões afro-brasileiras, estendendo-se, inclusive, às igrejas 
evangélicas tradicionais e às igrejas evangélicas concorrentes do próprio 
movimento neopentecostal (OLIVEIRA, 2011).

A principal representante do movimento neopentecostal, 
considerada uma das mais violentas em seus discursos, tendo em 
vista que “é imbatível nos assédios e comportamentos hostis contra 
seus inimigos” (MARIANO, 2014, p. 121), é a Igreja Universal do Reino 
de Deus (IURD). De acordo com Bledsoe (2012), o Bispo Edir Macedo, 
líder da IURD, tem atacado e humilhado verbalmente outras religiões, 
inclusive outras vertentes evangélicas, acusando seus oponentes de 
estarem possessos de demônios. Para o autor, os programas da IURD 
acabam por criar um jogo de tensão no ouvinte. Dessa forma, ele só 
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encontrará alivio e resolução dessa tensão, indo exclusivamente a um 
templo da IURD. A presença da violência simbólica no discurso religioso 
iurdiano ocorre do seguinte modo:

A IURD gera um clima de medo sobre muitos dos que entram e prosseguem em 

seu caminho prescrito para a salvação. [...] a perspectiva sacrificial da salvação, 

sustentada por Macedo, não oferece muita esperança. Ele ensina que, uma 

vez recebida, a salvação é algo difícil de manter. Além disso, muitas pessoas 

testemunharam que a liderança da IURD prega que os participantes podem 

arriscar sua salvação, tornando-se susceptíveis à possessão demoníaca caso se 

desviem ou frequentem outra igreja evangélica (BLEDSOE, 2012, p. 150).

A violência do discurso neopentecostal passa por uma 
descentralização do discurso religioso soteriológico cristão para o 
discurso religioso eclesiástico/mercadológico. Assim como Macedo 
associa a salvação ao discurso exclusivista da IURD, outras lideranças 
do movimento neopentecostal também fazem essas associações em 
relação às outras Igrejas, inclusive demonizando o próprio Macedo e 
a IURD. A violência simbólica no discurso religioso não é exclusividade 
de uma Igreja, ela é parte integrante de uma corrente de pensamento 
teológico (ou de ausência teológica) do movimento neopentecostal.

Conclusão

Nas complexas relações sociais, é necessária a compreensão de 
que cultura e religião são fenômenos que se correspondem. Alterações 
na cultura promovem mudanças no sentido religioso, e mudanças no 
contexto religioso promovem mudanças no sentido cultural. A religião 
mudou porque o mundo mudou; o mundo mudou porque a religião 
mudou. É um processo dialético. A religião possui traços de violência 
(acentuados em determinadas vertentes religiosas) porque a sociedade 
é marcada por esses mesmos traços. Autores como Maurício Murad 
(2006), compreendem a violência como um elemento constitutivo do ser 
humano e estruturante da história humana, das sociedades, instituições 
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e grupos, portanto, constitutivo de todas as suas formações culturais e 
sociais. 

Compreende-se a religião como uma construção social (BERGER, 
2012b), e como tal, pressupõe-se a interiorização e a exteriorização, ou 
seja, ela tanto recebe como dá sentido. O fiel recebe e assimila uma 
cosmovisão, e na deficiência de compreensão simbólica entre sagrado e 
profano, pode recriar a compreensão do sentido religioso (BITUN, 2014). 
Essa é uma das causas das alterações observadas no processo histórico 
de transição entre o pentecostalismo clássico para o movimento 
neopentecostal.

Não se pode negar que uma das alterações promovidas pela 
modernidade, e que incide diretamente sobre a religião é o pluralismo 
religioso. O pluralismo promove uma tensão que envolve a concorrência 
das instituições religiosas e seus processos de convencimento e captação 
de fiéis (numa lógica de mercado). A instituição portadora da melhor 
oferta convence e leva o cliente. Daí a eficácia da violência simbólica no 
discurso religioso, já que incide diretamente sobre a subjetividade do 
indivíduo.

Também não se pode lançar a culpa sobre os ombros da mídia e dos 
meios de informação. Nesse quadro de transformações e de passagem 
de um movimento religioso popular que buscava os dons espirituais e 
as manifestações extáticas do batismo com o Espírito Santo, para um 
movimento regido pelas regras de mercado e pela espetacularização 
da fé, ela é apenas um instrumento de mediação. Demais fatores como 
o processo de secularização6, a globalização, os valores capitalistas, a 
lógica de mercado, a sociedade de informação e a tecnologia, devem ser 
considerados na formação de novos sentidos religiosos. A elaboração 
dessa equação complexa que determina as mudanças no cenário 
religioso e a passagem do pentecostalismo clássico ao movimento 
neopentecostal, passa pelas mudanças sociais, econômicas e culturais 
que afetam toda a sociedade, determinando, inclusive, mudanças 

6 Não compreendido aqui como extinção da religião, mas, como processo social de polarização e 
transformação da religião em adaptação aos princípios da modernidade.
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paradigmáticas em conceitos fundantes da sociedade ocidental, como 
família, trabalho, relações humanas e políticas. 

Conclui-se que o movimento neopentecostal surge no Brasil a 
partir da década de setenta, em virtude de alterações históricas, culturais 
e sociais promovidas pela modernidade e que incidiram diretamente 
sobre o pentecostalismo clássico. A violência simbólica de seu discurso 
decorre da concorrência acirrada do mercado de bens simbólico/
religiosos em resposta ao pluralismo religioso. Dessa forma, a religião 
que antes era imposta, doravante precisa ser posta à venda nesse imenso 
mercado de bens simbólico/religiosos. Os meios midiáticos forneceram 
então a mediação necessária para a expansão do movimento através 
das igrejas, que, apesar de independentes, cooperam na divulgação dos 
valores e doutrinas do movimento neopentecostal.
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Resumo

A pluralidade religiosa é uma realidade desde os primórdios da 
sociedade. O povo de Israel, desde seu início, se viu cercado por outras 
religiões e teve que conviver com elas. O Cristianismo também, desde 
suas origens, teve a necessidade de conviver e responder às questões 
propostas por outros grupos que não tinha Cristo como Senhor. Nesse 
sentido, a pluralidade religiosa não se mostra como algo novo. Contudo, 
nem sempre a pluralidade religiosa foi vista como benéfica, e o próprio 
Cristianismo durante muito tempo teve uma postura de recusa em 
ouvir o que as outras religiões tinham a dizer, considerando-se a única 
voz digna de falar a respeito dos mistérios de Deus. Com o advento da 
modernidade, a hegemonia do Cristianismo deixa de existir e os discursos 
de explicação do mundo, do humano e da sociedade propostos por outras 
religiões também passam a ser considerados como verdadeiros e dignos 
de existência. No cenário atual, o diálogo inter-religioso de coloca como 
tarefa imprescindível para o Cristianismo, caso esse queira continuar 
como uma voz que faça sentido dentro de uma sociedade plural. Diversas 
foram as tentativas, no âmbito teológico cristão de dialogar com as outras 
religiões. De início, essas tentativas foram feitas pelo viés cristológico. 
Essas, porém, dividindo-se em exclusivistas, inclusivistas e pluralistas não 
conseguiram, segundo Amos Yong, dar respostas satisfatórias à questão 
do diálogo inter-religioso. Mediante isso, ocorre uma guinada para a 
tentativa do diálogo inter-religioso pela via da pneumatologia. O intuito 
dessa comunicação é mostrar, brevemente, duas tentativas de diálogo 
inter-religioso por essa via, a saber, a tentativa de Clark Pinnock, teólogo 
Evangélico, e a tentativa de Amos Yong, teólogo Pentecostal. Tentaremos 
expor as linhas gerais do pensamento desses dois teólogos sobre a 
temática a fim de mostrar os avanços e possíveis limitações existentes em 
suas propostas de diálogo inter-religioso. 

Palavras-chave: Diálogo inter-religioso; Amos Yong; Clark Pinnock
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Abstract

Religious plurality has been a reality since the beginnings of 
society. The people of Israel, from the beginning, found themselves 
surrounded by other religions and had to live with them. Christianity, 
too, from its origins, had the need to live and respond to questions 
posed by other groups that did not have Christ as Lord. In this sense, 
religious plurality does not appear as something new. However, religious 
plurality was not always seen as something good, and Christianity itself 
had for a long time a refusal to listen to what other religions had to say, 
considering itself as the only voice worthy to speak about the mysteries 
of God. When the Modernity arives, the hegemony of Christianity ceases 
to exist and the discourses of explanation of the world, the human and 
the society proposed by other religions also come to be considered as 
true and worthy of existence. In the present scenario, inter-religious 
dialogue is an indispensable task for Christianity, if it wants to continue 
as a voice that makes sense within a plural society. Several attempts 
were made in the Christian theological sphere to dialogue with other 
religions. At first these attempts were made by Christological bias. 
These, however, being divided into exclusivists, inclusivists and pluralists 
were unable, according to Amos Yong, to give satisfactory answers to 
the question of inter-religious dialogue. Thus, there is a shift towards the 
attempt of inter-religious dialogue through pneumatology. The purpose 
of this communication is to briefly show two attempts at inter-religious 
dialogue. First, the attempt of Clark Pinnock, an Evangelical theologian. 
Second, the attempt of Amos Yong, a Pentecostal theologian. We will try 
to expose the general lines of thought of these two theologians on the 
subject in order to show the advances and possible limitations that exist 
in their proposals for inter-religious dialogue.

Keywords: Inter-religious dialogue; Amos Yong; Clark Pinnock
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Introdução

Ao longo de sua história, o Cristianismo sempre conviveu com as 
outras religiões. Sua própria origem tem fundamento na religião judaica 
de seu tempo e não pode ser desvencilhada dos aspectos religiosos que 
perpassam essa religião. No entanto, essa convivência religiosa nem 
sempre se deu de maneira amistosa, sendo constantes os embates entre 
o Cristianismo e as outras religiões, tanto na Idade Antiga quanto na 
Idade Média. 

Com o advento da Idade Moderna e Contemporânea, pensar 
a questão do diálogo inter-religioso se tornou uma tarefa mais que 
fundamental dentro da sociedade, uma vez que o Cristianismo, 
diferentemente da Idade Média, não gozava mais da hegemonia que 
tinha. 

Dessa forma, no século XX surge no meio cristão a chamada 
Teologia Cristã das Religiões que tem o intuito de refletir sobre a relação 
entre Deus e o fenômeno da religião a partir da fé cristã (YONG, 2003, 
p.14). Em outras palavras, essa Teologia visa “pensar teologicamente 
sobre o que significa para cristãos viver com pessoas de outras fés e 
sobre a relação do Cristianismo com outras religiões” (KÄRKKÄINEN, 
2004, p.2). Por causa dessa especificidade, alguns autores, como o 
próprio Kärkkäinen, preferem o termo Teologia do Pluralismo Religioso, 
por refletir melhor o desafio de uma teologia das religiões na atualidade.

Diversas foram as tentativas cristãs para a efetivação desse 
diálogo entre as religiões. De início, essas tentativas se deram pelo 
viés cristológico, em que nomes como Jacques Dupuis, John Hick 
e Paul Knitter são constantemente lembrados pelas suas inúmeras 
contribuições nesse campo. 

Contudo, essa tentativa cristológica, dividida nas perspectivas 
exclusivistas, na qual a salvação somente se dá por meio da adesão à 
fé cristã, inclusivista, na qual a salvação pode ser alcançada por meio 
das outras religiões por meios que somente são conhecidos por Deus 
e pluralista que admite que a salvação é universal e acessível a todos e 
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todas, independente da cultura religiosa onde ela está inserida, resulta, 
segundo Yong, em um impasse uma vez que somente se preocupam 
em como se dá a salvação nessas outras religiões e não nas próprias 
religiões em si.

Diante disso, alguns autores voltam sua atenção para uma 
abordagem pneumatológica para o diálogo inter-religioso. Dentre 
vários, essa comunicação tem o intuito de apresentar a tentativa de dois 
autores: Clark Pinnock e Amos Yong.

A tentativa de Clark Pinnock

Clark Pinnock foi um teólogo canadense que viveu de 1937 a 2010 
e pode ser considerado um dos grandes inovadores dentro do movimento 
protestante evangélico. É considerado um dos representantes da “ala 
esquerda” desse movimento, sendo mais conhecido pela sua proposta 
de um teísmo aberto1. 

No que tange à temática de nosso texto, a tentativa de Clark 
Pinnock em abordar o diálogo inter-religioso a partir da pneumatologia 

1 O teísmo aberto pode ser considerado uma crítica à visão clássica a respeito de Deus e sua 
soberania. Para o teísmo aberto, Deus está aberto para o futuro e vêem no aspecto amoroso de 
Deus sua maior característica. Dessa forma, Deus também é afetado pelas ações humanas e age 
em relação com eles. Essa ideia, primeiramente desenvolvida por Pinnock e outros autores em 
1994, é trazido à maturidade, como nos indica Kärkkäinen, em 2001 em seu livro Most Moved 
Mover: a theology of God’s opennes. Nas palavras de Pinnock: “A fim de trazer a verdade a respeito 
do domínio de Deus sobre o mundo, a característica dinâmica de sua natureza e a abertura dos 
seus relacionamentos amorosos mais efetivamente, eu mesmo e alguns colegas oferecemos 
o modelo ‘abertura de Deus’, chamado assim porque era um termo atraente e não usado. Nele 
retratamos Deus como uma comunhão triuna que busca relacionamentos de amor com seres 
humanos, tendo concedido a eles liberdade genuína para esse propósito. Amor e não liberdade 
foi nossa preocupação central porque foi o desejo de Deus por relacionamentos de amor que 
requereu a liberdade. Em um movimento controverso, nós também previmos Deus fazendo o 
mundo, o futuro que ainda não está completamente estabelecido, novamente para fazer sala para 
a entrada de criaturas significativas”. Como mostra em nota, a definição de Pinnock caracteriza o 
amor e não a liberdade como valor maior para Deus. Cf. PINNOCK, Clark H. Most moved mover: a 
theology of God’s openness. London. Paternoster Press: 2001, p.3. Ver Também KÄRKKÄINEN. Veli-
Matti. Trinity and Religious Pluralism: the doctrine of the Trinity in Christian theology of religions. 
Aldershot. Ashgate: 2004, p.98-100. Também PINNOCK, Clark H.; RICE, Richard; SANDERS, John; 
HASKER, William; BASSINGER, David. The openness of God: a biblical challenge to the traditional 
understanding of God. Illinois. IVP Academic: 1994, 202 p.
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pode ser percebida em seu livro Flame of Love2. Para ele, o Espírito, ao 
longo das tradições católicas e protestantes, foi esquecido, o que nos faz, 
comumente em nossa linguagem o considerar como a terceira pessoa e 
em terceiro lugar nas relações trinitárias.

Para Pinnock, o Espírito é a energia da vida mesma e está presente 
na natureza e na história e, embora falemos a respeito do Espírito como 
terceiro, do ponto de vista da experiência, ele é o primeiro porque por 
meio dele que experimentamos a Deus. O Espírito está presente na 
natureza e na história e, nesse sentido, o Espírito é o “êxtase da vida 
divina, a ligação de amor na Trindade e o transbordar abundante de 
Deus externamente” (PINNOCK, 1996, p.15). 

Pinnock defende que o Espírito está nos lugares mais inalcançáveis 
desse mundo maravilhoso e ambíguo. Está presente em todo lugar, tanto 
transcendente como informando todas as coisas. Como consequência, 
também está a agir nas outras religiões do mundo.

Para ele, “a largura cósmica das atividades do Espírito pode nos 
ajudar a conceituar a universalidade da graça de Deus” (PINNOCK, 1996, 
p.187). Assim, “não há nenhuma revelação geral ou conhecimento de 
Deus que não seja ao mesmo tempo uma revelação graciosa e um poder 
salvador em potencial” (PINNOCK, 1996, p.187).

Para Pinnock, é no reconhecimento dessa largura cósmica das 
atividades do Espírito que podemos entender melhor a questão da 
universalidade divina (cf. PINNOCK, 1996, p.188). A obra de Cristo foi 
completa em favor de muitos e, dessa forma, é pela presença universal 
do Espírito que essa salvação pode alcançar a todos. Com isso em mente, 
clama que não sejamos tão certos a respeito de quem será justificado e 
de quem não o será.

No pensamento de nosso teólogo, o Espírito seria como um 
diretor de uma peça se se considera o mundo como um palco. Ele é 
aquele que direciona a economia da salvação por sua influência sutil 

2 Embora em seu livro Wideness in God´s mercy: the finality of Jesus Christ in a world of religions 
nós possamos ver pequenos traços de uma mudança rumo a uma abordagem pneumatológica, é 
em sua obra Flame of Love: a theology of the Holy Spirit, que seu esforço se torna mais evidente. 
Cf. YONG, Amos. Beyond the impasse: toward a pneumatological theology of religions. 2003, p. 118.
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e espalha seus dons generosamente mesmo para aqueles e aquelas 
que estão fora da Igreja e em um mundo selvagem (cf. PINNOCK, 1996, 
p.194). 

Dessa forma, a graça, segundo Pinnock, é extensível a todos os 
lugares onde o Espírito está. Essa graça está tanto na revelação geral 
como na revelação especial, sendo as duas completadas em Jesus Cristo. 
Assim, prefere dizer que não há salvação fora da graça, ou apenas, 
finalmente, fora de Cristo. 

Assim, a missão de Cristo não é uma ameaça à do Espírito nem a do 
Espírito à de Cristo, uma vez que a missão de Cristo pressupõe o Espírito 
e a missão do Espírito é orientada para os objetivos da encarnação. “A 
missão do Espírito é trazer a história à conclusão e cumprimento em 
Cristo” (PINNOCK, 1996, p.194).

Segundo Pinnock, o Espírito pode ser encontrado no alcance de 
toda experiência3. Para nosso teólogo, 

Porque verdades estão incorporadas em várias tradições religiosas, devemos 

procurar pontes redentoras para as outras tradições e inquirir se a palavra de 

Deus foi ouvida pelos que a aderem. Precisamos olhar as outras tradições com 

um entendimento empático e a nós mesmos com olhar crítico (PINNOCK, 1996, 

p.201). 

Em seu pensamento, a teologia deve se enriquecer com 
a interação com outras filosofias religiosas da mesma forma que 
também deve enriquecer essas tradições. Para ele, esse diálogo levanta 
oportunidades para falar de Cristo como Deus revelado e encarnado na 
vida humana. 

Para Pinnock, devemos dizer tanto sim como não para as outras 
religiões. Devemos aceitar sua profundidade e aceitar as verdades 
nelas contidas, mas também devemos rejeitar escuridão e erros e, pelo 
menos, ver outras fés como insuficiente fora do cumprimento em Cristo. 

3 Embora chama a atenção para a temática, o tema da experiência não é trabalhado por Pinnock 
em sua obra.
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Assim, devemos tanto falar da operação universal da graça e a unicidade 
da manifestação em Jesus Cristo (PINNOCK, 1996, p.202).

Segundo nosso teólogo, um dos medos do protestantismo de 
não pensar a ação do Espírito nas outras religiões seria o de perder a 
unicidade da encarnação. Contudo, considera que seria estranho se 
o Espírito se ausentasse da grande arena da cultura onde as pessoas 
buscam por um significado (PINNOCK, 1996, p.203). Nesse sentido, uma 
vez que Deus está buscando os pecadores, por que não o faria também 
na esfera das religiões? 

Religião é um importante seguimento da cultura, e Deus está em contato com 

ela. É central para a vida humana, porque nós somos feitos para a comunhão 

com Deus e nossos corações não tem descanso enquanto não o encontramos. 

Pessoas procuram a religião para respostas às suas questões profundas. Deus 

está trabalhando desenhando-as. O Espírito, que está trabalhando em todo 

lugar, está trabalhando na história das religiões, e as religiões tem um papel 

na história da graça, como o Espírito move o mundo rumo ao Reino. O mundo 

está sendo preparado para o evangelho assim como pontes redentoras são 

criadas nas culturas humanas. Não nos maravilhemos em encontrar pessoas 

santas e sinais da verdade nas religiões mundiais. Elas podem prover uma 

janela de oportunidade para o Espírito para alcançar pecadores, sem diminuir 

a importância de Jesus, o cumprimento de todas essas aspirações (PINNOCK, 

1996, p.15).

Diante disso, para Pinnock, não seria sábio considerar as religiões 
como veículo de graça. Pinnock considera importante diferenciar e 
não minimizar as diferenças entre as religiões e coloca as experiências 
religiosas como aquelas que podem ter um papel preparatório no 
caminho para Jesus. A auto-revelação decisiva de Deus está somente 
em Jesus Cristo, porém também reconhece que Deus não é nossa 
propriedade, mas está ativo por meio da criação e da história.

Por último, considera a questão do discernimento. Para ele, Deus 
não é o único poder no mundo e Deus não controla tudo de uma maneira 
unilateral. Mesmo estando presente em todo lugar, o Espírito não é 
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idêntico a todas as coisas e certamente não o é com aquilo que engana 
e destrói. Diante disso, sua pergunta é a respeito do reconhecimento do 
Espírito além da Igreja. Para ele, a resposta é achada na missão dupla do 
Filho e do Espírito e no link entre eles. “A verdade encarnada é o critério 
para testar os espíritos e a questão a ser perguntada é cristológica (1 Jo 
4:2-3). O Espírito está de acordo com o Filho e concorda com o que ele 
disse e fez” (PINNOCK, 1996, p.209).

Assim, de acordo com nosso teólogo, aquilo que o Espírito diz 
não pode ser oposto à revelação que temos em Cristo. O Espírito está 
ligado à palavra de Deus da mesma forma que a palavra está ligada ao 
Espírito. Dessa forma, devemos olhar para os frutos do Espírito e para o 
caminho de Jesus Cristo. 

A tentativa de Amos Yong

Amos Yong, teólogo malasiano e crescido nos Estados Unidos, 
pode ser considerado, na atualidade, um dos teólogos que mais se 
debruçou a respeito do diálogo inter-religioso por meio de uma questão 
pneumatológica. 

Como dito anteriormente, o interesse de Yong por uma abordagem 
pneumatológica acerca do diálogo inter-religioso se dá devido ao 
impasse que as perspectivas exclusivistas, inclusivistas e pluralistas 
oferecem a essa temática, sendo mais uma teologia soteriológica a uma 
teologia das religiões (YONG, 2003, p.23-26).

Sua proposta se baseia em três axiomas, a saber: 1 – Deus 
é universalmente presente e ativo no Espírito, o que leva Yong a se 
perguntar sobre a ação do Espírito na vida humana, na sua cultura e em 
seu aspecto social; 2 – o Espírito de Deus é o sopro de vida da imago 
Dei em todo ser humano e o pressuposto de toda relação humana e 
comunitária; 3 – as religiões do mundo, como tudo que existe, são 
providencialmente sustentadas pelo Espírito de Deus para propósitos 
divinos (Cf. YONG, 2003, p.44-46).
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Diante disso, toma como base a chamada pneumatologia 
fundacional desenvolvida por Donald Gelpi, e propõe um fundacionismo 
ancorado naquilo que denomina como imaginação pneumatológica. Em 
resumo, a pneumatologia fundacional (que diz que toda experiência 
humana é uma experiência do Espírito) tem sua epistemologia em uma 
imaginação pneumatológica (a lente pela qual vemos determinada 
coisa, ou seja, “um processo sintético de fazer-o-mundo que faz a ponte 
entre a percepção elementar e a cognição na experiência humana”) (Cf. 
YONG, 2003, p.80).

Com isso em mente, sua proposta de diálogo inter-religioso 
pela via pneumatológica, num primeiro momento, foca na questão do 
discernimento, ou seja, como o Espírito pode ser discernido dos espíritos 
das outras religiões, tendo por base três teses centrais: a primeira é 
a de que todas as coisas são compostas por Logos e Pneuma (as duas 
mãos do Pai), sendo o Logos a forma concreta e o Pneuma “o complexo 
de hábitos, tendências, e determina aquela forma, guia, e em algum 
aspecto manifesta e, ou determina seu comportamento fenomenal ou 
concreto” (YONG, 2003, p.130), a segunda de que que os autores bíblicos 
entendem discernimento como a “cultivação da percepção humana 
e sensos cognitivos que capacitam penetrar as formas concretas das 
coisas no interior de seus espíritos” (Ibid., p.130), e a terceira é que o 
discernimento espiritual em seu sentido mais amplo inclui, mas não se 
limita por isso, ao dom carismático de discernir os espíritos, devendo ser 
entendida como uma hermenêutica de vida que tem a ver tanto com um 
dom divino como uma atividade humana que pretende ler os processos 
internos de todas as coisas (Ibid., p.130).

Sua primeira tese, contudo, é a que se mostra mais complicada, 
uma vez que, para que ela funcione, Yong negocia a conexão entre o 
Espírito e o Filho, separando as duas economias. 

Pouco depois, em sua obra The Spirit poured out on all flesh: 
pentecostalism and the possibility of global theology reconhece seu 
erro ao propor a separação da missão do Filho e do Espírito. Nessa 
obra, ancorado no evento do Pentecostes relatado em Atos 2, no qual 
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houve uma variedade de línguas para falar a respeito das maravilhas 
de Deus, considera ser possível pensarmos o testemunho da verdade 
em suas diversas formas. Para Yong, da mesma forma que a questão da 
diversidade das culturas e das religiões não podem ser subestimadas, 
também a unidade da verdade não deveria minar a particularidade de 
cada voz. Para nosso teólogo, o derramamento do Espírito, seguindo 
a narrativa do Pentecostes, preserva as diferenças e não as apaga e, 
assim, “A integridade de cada caminho precisa ser protegida e não 
subsumida em um sistema todo-inclusivo que ou ignora ou transmuta 
ilegitimamente seu caráter distintivo (YONG, 2003, p. 195)”.

Nessa mesma obra, Yong tenta abordar o diálogo inter-religioso 
de maneira efetiva, propondo um diálogo com a religião islâmica. 
Contudo, ao tentar fazer isso, Yong segue a partir da teologia do 
pentecostalismo unicista4 que não aceita o dogma trinitário. Assim, 
novamente, compromete a identidade cristã, fazendo sua abordagem 
pneumatológica desvencilhada da Trindade.

Conclusão

O intuito dessa comunicação foi expor brevemente as tentativas 
de Clark Pinnock e Amos Yong para uma abordagem pneumatológica 
do diálogo inter-religioso. Uma coisa que nos chama a atenção é a 
negociação da identidade cristã que ocorre tentativa de Yong que, em 
um primeiro momento, separa a economia do Filho da economia do 
Espírito e, ao fazerem isso, comprometem a questão trinitária que faz 
parte do cerne da fé cristã. No caso de Pinnock, mesmo que se mostre 
aberto à verdade em outras religiões, ainda pensa nela como caminho 
para compreender melhor a questão cristã. Nesse sentido, podemos 
pensar certo aspecto utilitarista na tentativa de Clark Pinnock. Em outras 
palavras, a aproximação para com as outras religiões seria para poder 

4 A ideia do pentecostalismo unicista remete a John Schaeppe e Frank Ewart e considera Jesus 
como no “nome” de Deus, entendido como Pai, Filho e Espírito. Dessa forma, não há distinção das 
pessoas em Deus e em Jesus está a completude da divindade encarnada. Cf. YONG. Amos. The Spirit 
poured out on all flesh: Pentecostalism and the possibility of global theology. 2003, p. 205-213.
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mostrar para elas os elementos crísticos que carregam e, assim, mostrar 
que estão dentro do plano divino. Mas, ao fazer isso, não se desconsidera 
totalmente as outras religiões em si mesmo e seus próprios termos para 
falar a respeito de Deus?

As duas propostas nos coloca diante de um grande desafio para 
se pensar de maneira cristã o diálogo inter-religioso contemporâneo. 
Esse desafio consiste em encontrar maneiras de propor um diálogo 
inter-religioso verdadeiro, ou seja, aquele no qual se está disposto tanto 
a falar como também ouvir sabendo que é possível aprendermos uns 
com os outros, sem cair em tentativas proselitistas, e que, ao mesmo 
tempo, seja uma proposta que não negocia a identidade cristã em 
suas tentativas de dialogar com as outras religiões. Sem dúvida, um 
longo caminho a seguir, ainda que passos importantes sejam dados 
constantemente na direção de novas abordagens dessa temática tão 
cara ao Cristianismo contemporâneo.
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Resumo

O presente documento é um resumo do trabalho original e 
estuda o Turismo Religioso com o foco em Fátima. Contextualiza o 
mercado global com destinos similares onde ocorreram Aparições da 
Senhora de Branco.

Procura contextualizar o porquê de Fátima ser um Destino 
diferenciado dos ademais locais em todos os Continentes, e outras 
religiões para lá do Cristianismo.

O objectivo foi compreender como um local pode proporcionar 
o Ecumenismo entre o Cristianismo e o Islão, embora também ocorram 
relatos de visitas por parte de Hindus ao Santuário para encontrar a 
deidade das aparições femininas na tradição Indiana, mas que não é 
incluído no presente trabalho.

Palavras-chave: Fátima, aparições, peregrino, mundo, destinos 
turísticos, turismo religioso, cristianismo, Islão
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“O Fenómeno de Fátima é um produto do 5º Patriarcado original, 
o de Roma, do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana fundada 
por S. Pedro e por S. Paulo. Mas na dimensão temporal dos séculos, 
o espaço físico de Fátima une duas grandes religiões monoteístas em 
função de ser um nome de origem árabe atribuído à filha do Profeta 
e muito reverenciado pelos muçulmanos por significar “mulher que 
realizou seus filhos no caminho do conhecimento divino” (DNP, 2017), 
tendo a partir de 1917 ocorrido na Sociedade Portuguesa a adopção do 
nome composto “Maria de Fátima”.

Com as aparições da «Nossa Senhora de Fátima», que somente 
se identificou a 13 de Outubro de 1917 como a «Senhora do Rosário» 
(ALBANO, 2012), mas a Igreja Católica Apostólica Romana posteriormente 
anos mais tarde atribuiu a sua identidade à «Virgem Maria», que é 
outra figura citada no Corão e muito reverenciada pelos Muçulmanos. 
Tal é o valor, que tem sido permitido na expansão internacional deste 
culto, a edificação em alguns Países de domínio Islâmico, lugares de 
culto (PARÓQUIAS.ORG, 2002). Estranham os Muçulmanos que ocorra 
no Cristianismo uma devoção com característica islâmica, mas há a 
esclarecer que o Corão em parte, resume muita da narrativa bíblica do 
Antigo e Novo Testamento (CORÃO, 2000).

Com o decorrer das décadas surgiram as peregrinações 
organizadas ou solitárias a pé, de carro, em dias concretos ou aleatórios, 
um fenómeno de natureza turística religiosa (SANTOS, 2006), em 
companhia de familiares ou amigos na maioria dos casos e movidos por 
crenças na maioria, mas na sua essência, sempre causas de satisfação 
interior (IJRTP, 2017).

Na dimensão temporal dos séculos, o espaço físico de Fátima 
une duas grandes religiões monoteístas em função de ser um nome de 
origem árabe atribuído à filha do Profeta e muito reverenciado pelos 
muçulmanos por significar “mulher que realizou seus filhos no caminho 
do conhecimento divino” (DNP, 2016), tendo a partir de 1917 ocorrido 
na Sociedade Portuguesa a adopção do nome composto “Maria de 
Fátima”. 
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Hazrat Fatima, filha de Muhammad

O Profeta do Islão somente teve um descendente, uma Mulher de 
nome Fátima (AL ISLAM, 2017). Hazrat Fatima nasceu cinco anos antes 
do acontecimento “Bethat” (primeira revelação), quando Maomé tinha 
cerca de cinco anos e a sua mãe e primeira e única esposa Khadija até 
ter falecido, tinha cerca de cinquenta anos. A filha de Maomé recebeu 
muitos títulos como: Zahra (Senhora da Luz), ou Sayyidatun Nisa al 
Alamin (líder das mulheres do mundo).

Outro local de turismo religioso com as mesmas características 
de Fátima

Éfeso, residência de Maria quando ficou em companhia de São 
João. O apreço devotado pelo Corão a Maria SS. explica que no Médio 
Oriente os muçulmanos (EDITORA CLEÓFAS, 2017), principalmente as 
mulheres, visitem santuários marianos, a fim de venerar a Virgem Maria 
e pedir a sua assistência. É o que se dá com especial interesse em Éfeso, 
onde se encontra a casa tida como residência de Maria, hoje chamada 
em língua turca Meryem Ana; lá vão rezar grupos de estudantes, militares 
e famílias muçulmanos. Foi o que motivou as palavras de Pio XII dirigidas 
a Mons. Descuffi, Arcebispo de Esmirna, em 22/7/1957:

“Meryem Ana é um centro de culto mariano único no mundo, onde os fiéis 

cristãos e muçulmanos de todos os ritos e de todas as nações se podem 

encontrar para venerar a Mãe de Jesus e confirmar a veracidade destas palavras 

proféticas: “Todas as gerações me chamarão bem-aventurada”.

História do surgimento do local Fátima

No Sec. XII, a filha do governador mouro do castelo de Alcácer do 
Sal, chamava-se Fátima em honra da filha do profeta Maomé (VIRGEM 
IMACULADA, 2017).
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Dom Gonçalo Hermingués numa investida cristã contra os 
mouros, vê a jovem por quem se enamorou, raptou e veio a se casar 
após se converter ao Cristianismo. Infelizmente a jovem teve morte 
prematura poucos anos depois. Dom Gonçalo com o desgosto se fez 
monge na Abadia Cisterciense de Alcobaça. Poucos anos passados, 
a abadia fundou um mosteiro a poucos quilômetros do local a que se 
chama actualmente Fátima. E enviou Dom Gonçalo como superior.

Os restos de Fátima foram depositados na nova igreja da 
localidade, até então um local ermo, e que agora recebeu o nome 
daquela que, nascida muçulmana, havia-se tornado uma exemplar 
esposa cristã. O local não teve uma ocupação Muçulmana.

O mosteiro desapareceu, mas até hoje está de pé a pequena 
igreja, dedicada a Nossa Senhora, onde teria sido enterrado o corpo de 
Fátima.

As aparições são um fenómeno mundial sem limites geográficos 
ou religiosos

As aparições (todos vêem) e visões (só alguns vêem), são um 
fenómeno mundial onde só as barreiras culturais e linguísticas impedem 
a divulgação, mas cita-se Lourdes em França e Guadalupe no México 
dentro do Cristianismo porque há relatos de aparições em outras 
religiões com os nomes de «Tara» ou «Durga» no Hinduísmo (OSTLING, 
1997) ou «Rainha do Céu» no Judaísmo.

Sobre a milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, México, há três 
factos que testificam a sua natureza milagrosa: o tecido é feito em sisal 
que ao fim de algumas décadas se desintegra, o manto tem praticamente 
meio milénio pelo que a sua integridade há muito deveria ter sido 
corrompida; a imagem segundo exames conduzidos não se encontra 
impregnada sobre o tecido mas misteriosamente sobre este; a pupila 
dos olhos a imagem reflectem o momento, os presentes quando o índio 
Juan Diego abriu o manto. Esta noção de reflexão era desconhecida em 
1531 (OPUS DEI, 2017).
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Segundo o site “Miracle Hunter” (MIRACLE HUNTER, 2017), desde 
o ano de 40 dC onde foi registada a primeira aparição nas margens do Rio 
Ebro na actual Espanha ao Apóstolo João, ocorreram aproximadamente 
2500 registos de fenómenos relacionados com a Senhora de Branco e as 
suas mensagens, sendo que 500 foram registados no Sec. XX.

Mas a Igreja Católica Apostólica Romana também referida como 
Vaticano sempre foi muito cautelosa no reconhecimento das Aparições 
e Visões, tendo no Sec. XX somente reconhecido quatro e no total 
com reconhecimento Episcopal (reconhecido pelos Bispos locais, doze 
Aparições).

«Fátima» Marca & Produto Cultural internacional

O Conceito «Fátima» (que é um Brand), é associado e representado 
por diversos elementos simbólicos (SANTOS, 2006), sendo em primeiro 
associado à Imagem de Nossa Senhora (68.9%), depois a Capelinha das 
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Aparições (19.0%), a Basílica (7,2%), a Azinheira (3,3%), não sabe ou não 
responde (1%), e à Cruz Alta (0.6%).

E segundo as Fontes do Turismo de Portugal (TURISMO DE 
PORTUGAL, 2016), no ano de 2010, a vizinha Espanha constituiu um 
terço das visitas internacionais ao Santuário. O mercado emissor do 
Turismo Religioso e com destino a Portugal como receptor é de origem 
Europeia.
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Segundo o Santuário de Fátima (SEPE, 2016), os movimentos 
peregrinatórios realizados com conhecimento da Igreja no ano de 2015, 
podemos observar ser um fenómeno que ocorre ao longo de todo o ano 
com uma sazonalidade pronunciada associada às efemérides entre os 
meses de Março e Outubro quando ocorreram as aparições. Destaca-se 
que Fátima ocorreu e decorre por vontade do Povo e que durante as 
primeiras duas décadas a Igreja Romana teve uma posição de oposição 
ao fenómeno até o abraçar.

Os dados do Santuário estão em concordância com os do Turismo 
de Portugal mas apresentam três Países fora do Continente como fonte 
de Turismo Religioso com destino a Fátima: O Brasil, os Estados Unidos 
da América e a Coreia do Sul.
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Os dados da Pordata (PORDATA, 2016), acerca da capacidade 
de alojamento na NUTS Centro, Concelho de Ourém, contatamos um 
crescimento entre 2009 a 2013 da oferta hoteleira, nomeadamente de 
uma gama mais alta e um decréscimo das Pensões numa gama mais 
baixa, o que revela haver um poder de compra acentuado por parte dos 
Turistas que procuram este Destino.

Motivação principal da ida a Fátima
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Segundo o inquérito realizado em 2000-2001, um quarto das 
pessoas dirigiram-se a este destino para Agradecer (26.9%), e outro 
quarto foi para rezar (26.5%). Outras duas parcelas totalizam outro 
quarto dos visitantes ao Santuário (Pedir 14.5% e Cumprir Promessa 
10.6%), numa procura de gratificação interior, constituindo três quartos, 
cerca de 75% da vontade em ir a Fátima. Os remanescentes 25%, um 
quarto dos visitantes teve outras motivações em se deslocar (Por 
tradição 6.5%; Curiosidade 4.9%; Louvar 4.4%; Repousar 3.3%; Outras 
motivações 2.4%).

Peregrino versus turista

Em linha com as motivações, temos aproximadamente 85% dos 
Peregrinos (53.4%) e também a assumirem-se como turistas e visitantes 
a Fátima (31.0%).

Como Turistas (12.9%) ou não respondem, são aproximadamente 
15% que correlacionando com os dados anteriores das motivações, há 
uma similaridade de para cada 100 pessoas que se deslocam a este 
destino religioso, 85 o fazem por convictas motivações religiosas e 
espirituais.

Enquanto quinze, cerca de um quinto se deslocam sem um 
objectivo de Fé expressa para conhecer o local e possivelmente ter um 
contacto com o sagrado, com o espaço ou para conhecer (fruir turismo).
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Tempo de estadia em Fátima

Corroborando os dados anteriores, podemos constatar que um 
quarto das pessoas (75,2%), chegam ao Santuário como visitantes do dia 
e partem. Como Turistas que pernoitam pelo menos até três dias, são 
16,6%, que pode corresponder temporalmente a um fim-de-semana. E 
mais que três dias são 8,2%, podendo estar associado ao mercado MICE 
(Congressos, Formações e outros eventos). Podemos constatar que para 
o mercado hoteleiro, os que procuram o Destino resume-se a um quarto, 
que se definem tecnicamente como Turistas. É dentro desta faixa onde 
vamos encontrar outras motivações para lá da religiosidade cristã, em 
rumar a este Destino Turístico Religioso.

Conclusão

Fátima é um destino criado pelo povo espontaneamente há um 
século, numa motivação religiosa de fé e devoção, que congrega um nome 
muito reverenciado pelo Islão nas suas inúmeras confissões religiosas 
e o Cristianismo. Cria pontes em vez de cavar fossos, entendimentos 
onde a razão não tem voz porque a emoção é individual e cada pessoa 
singularmente expressa as suas motivações do que acredita e a faz 
mover.
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Resumo

O presente texto é uma aproximação e proposta hermenêutica 
sobre as aparições da Virgem Maria nos dois últimos séculos, e, 
especificamente como paradigma para tal análise, a ênfase é em 
Fátima. Pergunta-se, portanto, que significados estas aparições teriam 
a partir da perspectiva de suas mensagens à Igreja e à sociedade civil. 
A argumentação apresentada é a de que os signos presentes nas 
aparições, principalmente em Fátima, remetem à visão de que Maria, e 
por suposto Deus, manifestam-se, em tais fenômenos, em perspectivas 
periféricas, que contradizem os modelos de poder, autoridade e cultura 
vigentes nas sociedades e na Igreja.  

Palavras-chave: Maria. Aparições. Periferias. 

Abstract

This text is an approach and hermeneutics proposal on the 
apparitions of the Virgin Mary in the last two centuries, specifically as 
a paradigm, Fatima. The question is therefore what meanings these 
appearances have from the perspective of his messages to the Church 
and civil society. The argument put forward is that the signs present in 
appearances, especially at Fatima, refer to the vision of Mary, and of 
course God, manifest in such phenomena in peripheral perspectives, 
contradicting models of power, authority and prevailing culture in 
society and in the Church.

Keywords: Mary. Appearances. Peripheries.





633

Introdução

Como interpretar a figura de Maria que surge a partir dos dois 
últimos séculos, particularmente as derivadas das chamadas aparições 
marianas? Quais os reflexos e reflexões que tais “novos” fenômenos 
marianos suscitam? O que dizer, por exemplo, das três grandes aparições 
marianas que, de alguma forma, dão o tom e o paradigma de aparições 
modernas subseqüentes, ou mais especificamente, La Salette, Lourdes 
e Fátima? É a partir, particularmente, dos contextos destas três grandes 
aparições marianas, acima mencionadas, e de suas personagens, que se 
pretende a hermenêutica do lugar periférico, e de sua mensagem daí 
decorrente, que tais fenômenos oferecem à Igreja.

As periferias humanas, geográficas e eclesiásticas

A primeira constatação importante, quando se debruça sobre as 
aparições dos últimos duzentos anos, é perceber a quem Maria aparece 
e fala: a crianças, em sua maior parte. E não necessariamente a crianças 
religiosas. Esta vaga de aparições às crianças (principalmente meninas), 
embora não seja novidade na história da Igreja, intensifica-se, ao que 
parece, nos últimos dois séculos. Para Moisés Espírito Santo, as crianças 
estariam naturalmente mais aptas a sentir a presença de Maria, ou 
Maria naturalmente deveria aparecer a elas, pois,

os pastores e as crianças não são os preferidos da Senhora por serem mais 

‘puros’ ou mais ‘cândidos’, como pretendem os clichês do cristianismo e 

também Rousseau. Tal preferência explica-se pelo facto da era pastoril ser 

anterior à luta dos sexos, do tempo em que a agricultura (...) era apanágio das 

mulheres; a preferência pelas crianças é própria de todas as mães e, por outro 

lado, só quando se é criança é possível a apropriação da mãe (ESPÍRITO SANTO, 

1990, p. 102). 
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Assim, “os videntes, com muito maior recorrência do que na 
Idade Média, são pessoas que estão em níveis inferiores na estrutura 
social e não possuem um conhecimento formal da religião” (STEIL, 2003, 
p. 26). E, de fato, é impressionante constatar como a experiência de 
pessoas à margem de importância e credibilidade em seus contextos, 
isto é, nas suas condições de mulher, criança, pobre, sem estudos ou 
cultura formal, transforma-se em efetivo poder na esfera pública, 
tanto no nível civil como no nível eclesiástico (THEIJE; JACOBS, 2003, 
p. 47), afinal Maria passa a falar à comunidade – e à Igreja – por meio 
de crianças. E não necessariamente de crianças bem-educadas e 
socialmente bem adaptadas, mas daquelas que não mereceriam em 
um primeiro momento – como de fato não mereceram nem da Igreja e 
nem dos círculos mais cultos e ilustrados da sociedade – credibilidade 
e atenção. Por vezes receberam, mesmo, descrédito da própria família 
– que as acusava de mentir – e da população de suas aldeias, como no 
caso dos pastorinhos de Fátima.

Quanto ao fato da Virgem escolher tais criaturas – crianças 
pobres, frágeis, ignorantes - para transmitir sua mensagem a multidões, 
Brovelli (1995, p. 28) vê uma interessante e significativa condição de 
desproporção. Inclusive em relação ao magistério da Igreja poderíamos 
notar esta inversão, pois, como interpreta Almeida (2003, p. 156), Maria 
se coloca para além da mediação eclesiástica. Não Jerusalém, mas 
Belém; não o Templo, mas a manjedoura, o estábulo. 

Somente estes elementos já se constituem como portadores 
de sinais altamente relevantes para a Igreja em sua reflexão teológica. 
Primeiro: quem vem ao encontro da humanidade para fazer lembrança 
da mensagem cristã já não é homem (Jesus), mas mulher; mais que 
mulher, é mãe; não fala a partir da Sé, ou da cidade, mas do pântano, 
da charneca, da rudeza do interior mais afastado e abandonado; não 
fala a clérigos, mas a leigos; não fala o latim ou o vernáculo culto, mas 
a língua inculta do povo, os dialetos; não fala a adultos, mas a crianças; 
preferencialmente fala a crianças do sexo feminino; a maior parte dos 
videntes não tem cultura formal, mesmo mínima; são quase todos muito 
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pobres, mesmo miseráveis; algumas videntes parecem ter desajustes de 
personalidade, ou dificuldades de socialização.  

Mas também a sociedade civil é alvo deste jogo às avessas que 
a Virgem joga. No contexto iluminista e anticlerical do século XIX e do 
início do século XX parece-me que tal fato tem um sentido claro, isto é, 
Deus (através de Maria) não se revela aos cultos, ricos e adultos, mas aos 
simples, analfabetos e inocentes, desaprovando, assim, uma sociedade 
que se quer “adulta” perante Deus, o negando pela racionalidade1. E 
conquanto as cidades fossem os espaços privilegiados da afirmação 
e circulação das idéias iluministas e anti-clericais, é bastante distante 
delas que Maria vem visitar os seus.  

Talvez a primeira característica que se nos faz presente – e que, 
aliás, se liga em grande parte também às aparições mais antigas – é a de 
que as aparições se dão, geralmente, em locais geograficamente pouco 
conhecidos, ou seja, com pouca importância demográfica, política, 
econômica e turística, e têm, neste campo, um de seus mais prodigiosos 
milagres, isto é, o de fazer com que estes locais sejam conhecidos 
internacionalmente, e obtenham novo status político, econômico e 
turístico, além, é claro, de religioso. 

Palacios (1994, p. 196) oferece-nos interessante teoria sobre as 
aparições da Virgem em ambientes afastados, junto à natureza, e não 
em conventos ou capelas, pois que no paraíso não há templos feitos por 
mãos humanas, e a própria natureza é o ambiente da criação original, 
relembra a aventura paradisíaca2. E a Virgem pede tantas vezes, nestas 
aparições, para que naquele local seja erigida uma capela ou oratório 
para seu culto, e não na Sé ou igreja paroquial. 

1 A partir da perspectiva teológica, entrementes, Ratzinger explica que as crianças estão mais 
abertas a tais revelações, pois que “as suas almas estão ainda muito pouco perturbadas, os seus 
poderes internos de percepção ainda não foram debilitados” (extrato do documento “A mensagem 
de Fátima”, da Congregação para a Doutrina da Fé, Apud PORT, 2010, p. 187). 
2 Aliás, esta perspectiva se enquadra bem no cenário da fenomenologia e história da religião de 
Mircea Eliade.
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As periferias teológicas

A periferia pode ser também teológica, ou mesmo apenas lógica. 
Com isto quero dizer que, nos relatos colhidos nos interrogatórios feitos 
aos videntes, as possíveis contradições neles contidas podiam atentar 
contra a sã teologia ou, simplesmente, contra a razão. Ora, um dos 
critérios para que uma aparição seja considerada, pela Igreja, como 
digna de fé, é a de que não contradiga a fé e a moral da Igreja, ou seja, 
enquanto para o povo, na maior parte das vezes, o meio é a mensagem, 
para a Igreja, entretanto, a mensagem é o meio que legitima o meio. 
Lúcia, contudo, relatou, ao ser interrogada por seu pároco, o Pe. Manuel 
Marques Ferreira – a 15 de setembro de 1917 – que a Senhora teria dito, 
quanto à última aparição, que “para o último [dia] há-de vir São José 
dar paz ao mundo” (DCF, 2013, p. 47). Conforme a teologia ortodoxa 
da Igreja, é São José capaz de dar paz ao mundo?3 Como um bispo, São 
José, segundo o relato de Lúcia referente à última aparição, “estava a 
fazer cruzes com a mão direita; julga que fez umas três ou quatro, depois 
desapareceu” (Apud DCF, 2013, p. 79).  

Mas o que mais constrangimento causou – particularmente aos 
inquiridores eclesiásticos – foi o relato de que a Virgem tinha um vestido 
que dava nos joelhos ou pouco abaixo deles4. Ora, não só isto seria 
absurdo para uma mulher da Palestina do século I (e ainda hoje na atual 
Palestina), como, também, para a cultura portuguesa do início do século 
XX era um disparate que mulheres usassem vestidos curtos, pois, 

3 Segundo o renomado mariólogo Stefano De Fiores (1995, p. 537), Fátima “goza de grande 
amplitude doutrinal, de integridade dogmática e de acentuado apelo para a vida cristã mais 
autêntica (...). É mensagem perfeitamente ortodoxa, mesmo abrangendo o amplo arco de todas as 
verdades da fé e da moral católica (...) na linha mais pura do catolicismo”.
4 Depoimento de Lúcia no interrogatório feito pelo Pe. Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima, 
a 14 de junho de 1917: “a saia era branca e toda dourada em cordões ao comprido e a atravessar, 
mas só chegava ao joelho” (DCF, 2013, p. 31); depoimento de Lúcia no interrogatório feito pelo 
Pe. Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima, a 14 de julho de 1917: “a saia era branca e toda 
dourada e dava-lhe pelos joelhos” (DCF, 2013, p. 33); depoimento de Lúcia no interrogatório feito 
pelo Pe. Manuel Nunes Formigão, a 27 de setembro de 1917: “tem um vestido branco, que desce 
até um pouco abaixo do meio da perna” (DCF, 2013, p. 56).
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facto é que, naquela época, uma senhora digna não usava saias pelo joelho nem 

sequer um pouco abaixo do joelho mas até ao tornozelo como Lúcia, Jacinta e 

as respectivas mães. (...) Vejamos a questão pela sociologia: os entes divinos 

que se manifestam aos humanos adoptam não só a língua como a simbólica 

religiosa e os estereótipos da cultura dos videntes (EPÍRITO SANTO, p. 218).

O interessante, contudo, é que, aos poucos, com o decorrer 
dos depoimentos seguintes, o vestido foi ficando mais comprido, até, 
finalmente, alcançar os pés da Virgem5. Também causou incômodo que 
Lúcia tenha dito que a Virgem tinha brincos nas orelhas (“usa umas 
argolas pequenas e de cor amarela”) (DCF, 2013, p. 56). 

Estes poucos exemplos estão aqui contidos não para fazer 
desacreditar as aparições, mas para situá-las, aqui também, nas 
periferias. Não entro em elucubrações teológicas – que hoje se 
avizinham da antropologia e da psicologia – a querer mostrar que, nas 
visões, as impressões psíquicas e culturais dos videntes influenciam o 
ver e o entender. Aliás, este dado, para mim, seja a partir da fé ou sem 
ela, é óbvio. Conforme assevera Palacios (1994, p. 31), “nos antípodas, 
a imagem de uma aparição não distingue nem separa alma e corpo, 
espírito e matéria, céu e terra, o sobrenatural e o natural. Uns exprimem 
os outros”. 

Mário Martins, buscando dar um sentido teológico aos 
sincretismos e (re)apropriações de religiões pretéritas que constituíram 
o catolicismo popular, cita, a respeito de várias manifestações religiosas, 
a da aparição de Maria a Bernadette, em língua pirenaica, “quer dizer, 
Deus curva-se para o homem e, embora o melhore depois, toma-o qual 
é, quer na sua linguagem quer nos seus gestos religiosos, elevando-os a 
um significado mais alto” (MARTINS, 1987, p. 76). 

O que importa destacar é, entretanto, que o lócus das aparições 
é totalmente periférico, inclusive no que toca, mesmo, a certas 
razoabilidades da lógica ou coerências supostas. Aquelas crianças das 

5 Depoimento de Lúcia no interrogatório feito pelo Pe. Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima, 
a 16 de outubro de 1917: “A saia era branca e comprida e chegava aos pés” (DCF, 2013, p. 79).
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aparições dos séculos XIX e XX nem sempre falaram, do ponto de vista 
da mais ortodoxa teologia, coisas que revelassem exatidão ou precisão 
teológica. As mensagens que terão recebido nas aparições, fossem 
visuais ou auditivas, nem sempre pareceram ser de muita confiança, e 
são eivadas das culturas religiosas tradicionais, populares e eclesiásticas 
de suas respectivas épocas, mas com o acréscimo da inocência das falas. 

As periferias dos tempos modernos e de seus poderes

Outra periferia importante, a que as aparições se ligam, é a da 
cultura hodierna. O falecido cardeal de Milão, o jesuíta Carlo Maria 
Martini (1995, p. 102), perguntava-se: com a intensificação do espírito 
crítico em nossos dias, estaria em decadência o número de aparições, 
visões e locuções? E respondia: ao contrário, pois têm aumentado o 
número dos tais fenômenos. Ou seja, contrariando os profetas da morte 
de Deus, o povo, que permanece, em sua cosmovisão (Weltanschauung) 
atávico ao encantamento do sagrado (e o próprio Deus, por suposto, 
que vive, por evidência ontológica, deste atavismo), continuou a 
sentir o sagrado em suas entranhas e aquilo que foi – pelas ciências 
laicas e mesmo pela teologia – refugado como pias lendas do passado 
continuou e continua a efervescer, vivo, entre aqueles que, por vezes 
longe da centralidade das luzes, sustêm a sua periferia de fé – com as 
luzes próprias da fé –, e vivem a partir dela.   

Ainda outra periferia a caracterizar as aparições é a da 
espontaneidade. É Maria quem toma a iniciativa do encontro, escolhendo 
a comunidade e as pessoas (STEIL, 2003, p. 26). As aparições de Maria 
não decorrem através dos atos litúrgicos oficiais da Igreja, mas irrompem 
no cotidiano das pessoas, no seu meio laboral quase sempre6. Ou seja, 

6 E este é um detalhe que não deveria passar desapercebido, ou seja, se liturgia, etimologicamente, 
significa “trabalho do povo” ou “serviço público” (laós + urgia), Maria surge, preferencialmente, 
no literal trabalho cotidiano do povo, e, muitas vezes, naquele que menos consideração tinha 
em épocas passadas, isto é, o trabalho rural da guarda de animais. Assim, embora as imagens de 
aparições de Maria estejam representadas nos nichos e altares das igrejas, ou seja, em seu interior, 
no ambiente sacro oficial, a moldura que revelam é a do ambiente exterior, paganizado (do latim 
pagus, isto é, campo, lugar rural), da natureza, como a gruta de Lourdes, a azinheira no campo de 
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não surgem por força da invocação, do pedido, mas espontaneamente 
a quem geralmente não esperava tal visita. Neste sentido encontra-se 
mesmo na periferia litúrgica da Igreja, isto é, as aparições – ou seja, a 
manifestação de Deus por meio de Maria ao mundo – não se encontram 
associadas à oficialidade das liturgias da Igreja, mas à liturgia popular.

O tema do segredo, recorrente nas principais aparições, 
sobretudo em La Salette e Fátima, indica, igualmente, um lugar marginal 
ao fenômeno7. A Senhora não fala abertamente a todos; a mensagem – 
dos segredos – não deve ser vulgarizada. O tema do segredo costuma 
ser associado aos grupos marginais, ou sectários, que, para a proteção 
de suas ideias e costumes, necessitam velar – da cultura ou sociedade 
normativa à volta – aquilo que lhes é peculiar, o seu tesouro próprio.  

Portanto, embora os lugares em que Maria aparece sejam 
“públicos”, os encontros com os videntes são privados, pessoais (THEIJE; 
JACOBS, 2003, p. 43). O sagrado – sua mensagem – se inscreve, antes de 
sua socialização, na interioridade, na intimidade do indivíduo. O segredo 
sagrado é oferecido a partir de fora da esfera profana/cotidiana social, 
ou vale dizer, da centralidade e cotidianidade, seja civil ou eclesial, que o 
dia-a-dia impõe. E mais a margem se mostra quando seus destinatários 
são crianças que nem sequer sabem ler. É o paradoxo: a estas é dada a 
responsabilidade sagrada de guardar na memória os desígnios divinos, 
de ser guardiães deles.  

As mensagens das aparições, por sua vez, geralmente estão 
ligadas a uma época e situação específicas, antes que à história 
em geral (LOCHET, 1966, p. 43). Contudo, a partir do século XIX as 
mensagens de Maria são, também, sobre os problemas do mundo 
alargado, particularmente os relacionados à falta de fé. Aqui está, 
interessantemente, outra característica de margem das mensagens: 

Fátima, os Alpes de La Salette. Este fato é bastante significativo para a reflexão pastoral na Igreja. 
Apesar das religiões – em suas molduras oficiais – se apropriarem do sagrado, tornando-se as 
guardiãs de sua ortodoxia e legitimidade, o elemento sagrado insiste, de forma espontânea, em vir 
de fora, da vida, ou da liturgia comum das pessoas comuns.
7 Entre 1830 e 1968, foram contabilizados, referentes às 18 aparições mais significativas ou 
conhecidas no citado período, 32 segredos que terá a Virgem confiado aos seus videntes 
(D’ARMADA; FERNANDES, p. 285).
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acontecem em momentos de crise, momentos-chaves, pois “quando 
a Virgem aparece, é para prestar socorro numa situação difícil” (BOFF, 
2006, p. 594). Tal característica pertence a Fátima, referentemente ao 
ápice do anticlericalismo da república portuguesa e ao momento final 
da primeira grande guerra. 

Alguém dirá: mas isto significa que tais fenômenos estão no 
centro da história, em seus momentos mais cruciais e decisivos. 
Contudo, justamente nestes momentos a Virgem não aparece a 
generais, presidentes, reis e papas; ou em palácios, catedrais, em meio 
às tropas. Enquanto, no centro, tais líderes disputam o poder e os rumos 
da história, Maria aparece aos sem poder, excluídos das histórias oficiais, 
em locais distantes dos principais palcos e holofotes da política, da 
Igreja, das guerras. E é desta periferia – não da história, mas daquilo que 
se convencionou serem os seus centros e personagens propulsores dela 
– é que a Virgem comunica mensagens que se relacionam, de alguma 
forma, com a história que está a decorrer.

Finalmente é de se destacar – em sociedades patriarcais e na 
Igreja cujos ministérios sagrados são reservados unicamente aos homens 
– uma óbvia marca de marginalidade que tais fenômenos apresentam. 
Maria, sendo mulher, obviamente apresenta – em aparições, imagens, 
estampas, ícones – um corpo de mulher, e é preciso tomar isto em conta 
na sua relação com as pessoas do sexo masculino que a ela se achegam 
(GEBARA; BINGEMER, 1987, p. 62). O fato de os homens se dirigirem em 
oração, devoção e atitudes de honra em relação a uma mulher, com seu 
corpo, suas marcas femininas, é já digno de nota.

Mas aqui, também, há de se notar um paradoxo: os homens 
veem no corpo de mulher de Maria a mãe, a grande mãe, pois,

em relação a Maria, a dimensão erótica é mais difusa, embora a ela tenham 

sido dedicados belíssimos poemas de amor. O que aparece mais na relação a 

Maria é a busca da mãe, o simbolismo da maternidade que parece ser algo 

profundamente primeiro e originário no ser humano (GEBARA; BINGEMER, 

1987, p. 162).
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Neste caso, Maria não é vista, em certo sentido, como mulher 
simplesmente, mas na qualidade de mulher mãe, e toda a visão sobre 
ela parte deste lugar. Ainda que a esposa do guerreiro ou do comerciante 
também seja mãe, a maternidade de Maria, por ser ligada ao próprio 
Deus, tem caráter singular. E, neste caso, a dignidade das mulheres 
ao longo dos séculos cristãos se deu, principalmente, ao gerar (ou a 
“gerar espiritualmente” e “casar-se espiritualmente”, como no caso das 
monjas). A mulher que não gerasse perderia dignidade, pois estaria 
longe do ideal feminino e mariano, pois que Maria gerou no seu “sim” 
diante de Deus. 

Ainda sim vale frisar: é mulher. Mulher que aparece com vestido 
e adornos de mulher (inclusive com joias e brincos, como relatado a 
respeito da aparição de Fátima). A mulher não está, certamente, no 
centro das antigas sociedades e, ainda atualmente, não está no centro 
da Igreja (ao menos no que se refere ao poder). Mais uma vez é das 
margens que vem o sagrado. Da mulher, a quem Paulo aconselhou – 
melhor, ordenou – ficar calada na Igreja (1Cor 14,34-35) e que, nas 
sinagogas ortodoxas e nas mesquitas islâmicas, senta-se atrás dos 
homens, na periferia dos templos, distante de seus centros sagrados. 
Pois é: é desta periferia que Deus fala, isto é, também a da identidade 
sexual8.

8 Esta periferia da identidade sexual refletiu-se, a meu ver, de forma paradoxal durante e após o 
Concílio Vaticano II. É verdade que, por um lado, as teologias da mulher e | ou feministas foram 
ganhando forma e visibilidade após a reunião conciliar e o chamado aggiornamento da Igreja. Mas, 
por outro lado, Maria foi colocada mais à periferia por certas vagas teológicas que se quiseram 
mais iluminadas e científicas, rejeitando elementos da piedade popular ou que não tivessem lastro 
bíblico ou histórico claro (os próprios padres conciliares rejeitaram a redação de um documento 
conciliar que versasse especificamente sobre a Virgem Maria). Assim, um teólogo acima de 
qualquer suspeita de suposto “integrismo” ou “maximalismo” mariano, como é Karl Rahner (1904-
1984), manifestava que “hoje muitos cristãos não falam de Maria porque transformaram a sua 
fé numa ideologia, e esta não pode ter mãe” (Karl RAHNER Apud QUINTEIRO, 2006, p. 165). E 
Balthasar arremata: “é de envergonhar uma cristandade que hoje se envergonhe de sua mãe (...). 
Procuram-se motivos: o mais triste, mas de modo nenhum ilusório, é decerto o respeito humano, 
sobretudo nada que dê nas vistas, e que possa dar azo à troça” (BALTHASAR, 2008, p. 27). A teologia 
envergonhada diante das demais ciências e da sociedade culta, adulta, ilustrada.



642

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

Conclusão

Penso que as conclusões já estão explícitas em todos parágrafos 
acima, isto é, Maria é a mensageira de Deus – e da Igreja – que manifesta-
se, particularmente, nas periferias, revelando que o Deus cristão – e sua 
Igreja, por suposto – é aquele que, sendo Senhor, faz-se servo, e que se 
identifica não a partir da força e do poder, mas a partir da simplicidade, 
da fraqueza, das periferias, invertendo a lógica dos séculos saídos do 
exílio do paraíso. 

Claro está que o parágrafo acima é, propositalmente, teológico, 
comungando de uma perspectiva católica que assente às aparições e 
seus temas conexos. Contudo, para além da hermenêutica católica, 
que pode ser corroborada pelas argumentações do texto acima, é 
bom precisar que a intenção deste breve opúsculo foi tornar evidente 
que os contextos, personagens e fatos que envolvem, quase sempre, 
as manifestações marianas, e em particular Fátima, apresentam 
significados que invertem as lógicas de poder e normalidade cultivadas 
na Igreja, teologia e sociedade. Portanto, explorar tais manifestações 
a partir de seus loci periféricos – e das mensagens neles contidas – é 
de fundamental importância para uma teologia, ou Igreja, que revê os 
temas da piedade mariana para os interpretá-los a partir de perspectivas 
mais comprometidas com os pobres e as periferias, pessoas e locais que, 
parece, são os preferidos das manifestações de Maria. 
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“SE AO MENOS EU TIVESSE

UMA RELIGIÃO QUALQUER!”

“IF ONLY I HAD ANY RELIGION!”

Neilson Xavier de Brito*9
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Resumo

Fernando Pessoa, em seu poema Esta velha angústia exclama: “se 
ao menos eu tivesse uma religião qualquer!”, o que denota a busca do ser 
humano pela experiência com o sagrado. Ainda que alguns considerem a 
religião como um fenômeno humano, portanto, uma invenção humana, o 
religare – a busca da experiência com o divino está presente em sua gênese 
e no desenvolvimento humano. Provavelmente a instituição humana mais 
antiga e duradoura e intimamente ligada à história da cultura, tem sido 
objeto das mais complexas investigações. Dalgalarrondo (2008) afirma 
ser “a religião uma importante instância de significação e ordenação 
da vida, de seus reveses e sofrimento”, sendo peculiar e diferente das 
vivências cotidianas, complexas na percepção psicológica, afetando a 
percepção ontológica do ser humano e da sociedade, envolvendo crenças, 
emoções, valores – o modus vivendi. Nesse sentido, “o homem tem sido 
incuravelmente religioso” (Pelikan, 1968). 

Na visão de Rudolf Otto, ao mesmo tempo em que o ser humano 
é atraído pelo divino, também é impactado por esse divino. Jung abraça 
a ideia de que a necessidade psíquica da religio, do religare, é algo bem 
maior do que as tradições e abarca todas as religiões, sendo também 
uma experiência coletiva, onde se vivencia o encontro do divino com o 
homo religiosus. A religião também pode oferecer uma rede de apoio a 
práxis da fé. Para Boff, tudo que é sadio pode ficar doente, inclusive a 
religião mal orientada e vivenciada. 

Por isso, nesse artigo, visamos apresentar as implicações da 
religião na vida mental e emocional do ser humano, observando os 
aspectos positivos das crenças como geradoras de paz, autoconfiança 
e sensação de propósito na vida. Por isso, objetivamos: Aprofundar 
aspectos da relação religião, cultura e crenças; analisar a possível relação 
entre religião, mente e emoção, e correlacionar religião e saúde como 
fator de bem-estar. 

Palavras-chave: Religião. Saúde. Equilíbrio. 
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Abstract

In his poem This Old Anguish, Fernando Pessoa exclaims, “If only 
I had any religion!” - which denotes the search of the human being 
for experience with the sacred. Although some consider religion as a 
human phenomenon and therefore a human invention, the religare 
- the quest for experience with the divine is present in its genesis 
and in human development. Probably the oldest and most enduring 
human institution, closely linked to the history of culture, it has been 
the subject of the most complex investigations. Dalgalarrondo (2008) 
affirms that “religion is an important instance of meaning and order 
of life, its setbacks and suffering”, being peculiar and different from 
everyday experiences, complex in its psychological perception, affecting 
the ontological perception of the human being and society, involving 
beliefs, emotions, values - the modus vivendi. In this sense, “man has 
been incurably religious” (Pelikan, 1968). 

In the view of Rudolf Otto, at the same time that the divine attracts 
the human being, this divine also affects him. Jung embraces the idea 
that the psychic necessity of the religio, the religare, is something far 
greater than the traditions and embraces all religions, and is a collective 
experience as well, where one experiences the encounter of the divine 
with the homo religiosus. Religion can also offer a network of support 
for the praxis of faith. For Boff, all that is healthy can get sick, including 
the misguided and poorly experienced religion. 

Therefore, in this article, we intend to present the implications of 
religion in the mental and emotional life of the human being, observing 
the positive aspects of beliefs as generators of peace, self-confidence 
and a sense of purpose in life. Accordingly, we aim to deepen aspects 
of the religion, culture and beliefs relationship; analyze the possible 
relationship between religion, mind and emotion, and correlate religion 
and health as a factor of well-being.

Keywords: Religion. Health. Balance.
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Esta velha angústia!
Álvaro de Campos (heteronônimo de Fernando Pessoa)

Esta velha angústia,   

Esta angústia que trago há séculos em mim,   

Transbordou da vasilha,   

Em lágrimas, em grandes imaginações,   

Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror,   

Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum. 

Transbordou.   

Mal sei como conduzir-me na vida   

Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!   

Se ao menos endoidecesse deveras!   

Mas não: é este estar entre,   

Este quase,   

Este poder ser que…,   

Isto. 

Um internado num manicômio é, ao menos, alguém,   

Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.   

Estou doido a frio,   

Estou lúcido e louco,   

Estou alheio a tudo e igual a todos:   

Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura   

Porque não são sonhos.   

Estou assim… 

Pobre velha casa da minha infância perdida!   

Quem te diria que eu me desacolhesse tanto!   

Que é do teu menino?  Está maluco.   

Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto provinciano?   

Está maluco.   

Quem de quem fui?  Está maluco.  Hoje é quem eu sou. 
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Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer!   

Por exemplo, por aquele manipanso   

Que havia em casa, lá nessa, trazido de África.   

Era feiíssimo, era grotesco,   

Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê.   

Se eu pudesse crer num manipanso qualquer —   

Júpiter, Jeová, a Humanidade —   

Qualquer serviria,   

Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo? 

Estala, coração de vidro pintado!

Considerações Iniciais

Comte-Sponville, em Bom dia, angústia! constrói uma trama 
entre a angústia e o medo. Para o filósofo materialista francês, nascemos 
na angústia e morremos na angústia. Entre o nascer e o morrer está o 
medo – o primeiro sentimento ex-utero. A angústia é a ponta mais fina 
do medo, a mais sensível, a mais refinada. Que seria do homem sem a 
angústia? Da arte sem a angústia? Do pensamento sem a angústia? Ela 
faz parte da nossa vida. A angústia nos apresenta o real e o futuro, para 
a possibilidade de tudo, mas sem distinção. Ela causa desconforto. A 
exemplo da vida, que é pegar ou largar, a angústia dolorosamente nos 
lembra dessa realidade. É um medo imaginário e necessário e  – sem 
objeto real, sem saída possível, que nos pega e corrói. Expressa-se com 
manifestações (psico)somáticas, mas também é existencial. A angústia é 
companheira do medo; medo de perder os filhos, da velhice, da solidão, 
da morte. A angústia se processa no campo da espera, espectativa. 
A angústia nos traz à mente que a vida é mortal sempre. Revela uma 
constante impermanência e impotência. COMTE-SPONVILLE (1997, p. 
11-21)

Berardinelli, estudiosa da poética de Fernando Pessoa e 
organizadora dos poemas de Álvaro de Campos, compreende que 
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a angústia de Pessoa está ligada a impossibilidade caracterizada 
pela presença de negativas. Essa impossibilidade não se limita a não 
realização daquilo que se tentou fazer, mas sobretudo pelo que não 
sonhou. “Esses sim os sonhos por haver é que são o cadáver” (CAMPOS 
apud BERARDINELLI, 2004, p.42). Essa angústia causada pelo “por haver 
dos sonhos”, na concepção de Boss, em Angústia, culpa e libertação, 
juntamente com a culpa, são fatores dominantes na vida do ser humano, 
tornando-se sentimentos mais poderosos e abismais do que fome e 
amor. BOSS (1981, p.15) Para o autor “cada angústia humana tem um 
de que, do qual ela tem “medo” e um pelo que, pelo qual ela teme. 
Cada culpa tem um o que que ele “deve”, e um “credor” ao qual ele está 
devendo”. (BOSS, 1981, p.26)

Numa referência a Kierkegaard, que considera que quanto 
mais o homem volta às suas primitivas origens, mais a angústia ganha 
profundidade no seu íntimo e se reproduz na relação inocência e 
ignorância diante da ausência de culpa. KIERKEGAARD (1968, p.57) No 
estágio de ignorância, da não capacidade para discernir entre o bem e o 
mal, é gerada de acordo com Kierkegaard, uma calma inquietante, assim 
definida:

Em tal estado, existe calma e descanso; porém existe, ao mesmo tempo, outra 

coisa que, entretanto, não é perturbação nem luta, porque não existe nada 

contra que lutar. O que existe então? Nada. Que efeito produz, porém, este 

nada? Este nada dá nascimento à angústia. Aí está o mistério profundo da 

vida: é, ao mesmo tempo, angústia. Sonhador, o espírito projeta a sua própria 

realidade, que é um átimo, e a inocência vê sempre e sempre, diante de si, este 

nada. (KIERKGAARD, 1968, p. 45) 

Guida, em A angústia como questão: dialogando com Álvaro de 
Campos, analisando o poema Esta velha angústia (CAMPOS. 2002, p. 
449-450), afirma o lamento de Campos como “o lamento do poeta de 
não ter em quem e que acreditar, pois se ele cresse em algo, teria uma 
espécie de culpa, porque a crença, de certa forma, impinge-nos algum 
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tipo de culpa[...] Assim, ter culpa, significaria não ter angústia.(Guida, 
2010,p.5)

O poeta amargura um sofrimento causado pela angústia que 
“trago há séculos em mim”. “Não sei como conduzir-me na vida com esse 
mal-estar a fazer-me pregas na alma”. “Se ao menos eu endoidecesse 
deveras!” “Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer! Por exemplo, 
a por aquele manipanso (ídolo) que havia lá em casa, trazido da África. 
Era feiíssimo, era grotesco mas havia nele a divindade de tudo em que se 
crê”. As expressões de Campos denotam um vazio causado pela ausência 
de uma religiosidade.

Retomando o pensamento de Comte-Sponville que apesar de 
sua celebrada saída da fé católica, afirma que foi acometido de um 
certo comedimento a partir da figura de Jesus e reconhecendo ao final 
do texto: “Incipit tragoedia: Deus está morto, a humanidade começa, 
e sempre – numa cruz – recomeça”. (COMTE-SPONVILLE,1977, p. 148). 
Nesse caso, a fé/religião pode representar um (re)começo. 

Segundo Dalgalarrondo, psiquiatra e pesquisador na UNICAMP 
– SP,  afirma,  em consenso com cientistas sociais, filósofos e psicólogos 
sociais, que “a religião é uma importante instância de significação e 
ordenação da vida, de seus reveses e sofrimentos”. (DALGALARRONDO 
2008, p. 16) A partir disso, atribui a religião a uma invenção humana, uma 
vez que a pesquisa trata a religião como um fenômeno eminentemente 
humano, deixando de lado a questão da divindade e do sagrado. 
Entretanto, apoia-se em Pelikam para concluir que “o homem tem sido 
incuravelmente religioso”. (PELIKAN apud DALGALARRONDO, 2008)

A ideia de religião como uma paixão incurável, de uma experiência 
pessoal e coletiva, contribui para  Castells  afirmar que  fora do “casulo 
humano”, Deus seria um desabrigado:

É um atributo da sociedade, e ousaria dizer, da natureza humana, se é que tal 

entidade existe, encontrar consolo e refúgio na religião. O medo da morte, 

a dor da vida, precisam de Deus e da fé n’Ele, sejam quais forem as suas 
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manifestações, para que as pessoas sigam vivendo. De fato, fora de nós Deus 

tornar-se-ia um desabrigado (CASTELLS, 2001)

Por isso, em concordância com o eixo temático “Fé e Cultura”, 
considerando a vivência do homo religiosus no espaço do cristianismo 
contemporâneo, procuro nesse artigo apresentar as implicações na 
psiquê humana, observando os aspectos positivos da crença como 
geradora de paz, autoconfiança e sensação de propósito na vida. Para 
isso, procuro aprofundar os conceitos de religião e espiritualidade 
evocando a relação academia (conceitos) e o imaginário popular 
religioso; analisar a possível relação religião-mente-emoção e a religião 
como fonte de bem-estar para a saúde. 

Religião e espiritualidade: conceitos acadêmicos e o imaginário 
popular religioso

A religião, apontada provavelmente como a instituição humana 
mais antiga e duradoura, está tão intimamente ligada a história da cultura, 
que se torna quase impossível separá-la. Ambígua em sua influência, 
pode inspirar o melhor ou o pior no ser humano, mas suas práticas 
perduram em virtude  da sua relevância para o indivíduo e a sociedade. 
(CAMPBELL,1975) Por isso a religião é um fenômeno paradoxal. 

Leonardo Boff, em artigo publicado no Jornal do Brasil intitulado A 
religião pode fazer o bem e também o mal pior expõe essa ambiguidade:

Tudo o que é sadio pode ficar doente. Também as religiões e as igrejas. Hoje 

particularmente assistimos a doença do fundamentalismo contaminando 

setores importantes de quase todas as religiões e igrejas, inclusive da Igreja 

Católica. Há, às vezes, verdadeira guerra religiosa. Basta acompanhar alguns 

programas religiosos de televisão especialmente, de cunho neopentecostal, 

mas não só também de alguns setores conservadores da Igreja Católica 

para ouvir a condenação de pessoas ou de grupos, de certas correntes 

teológicas ou a satanização das religiões afro-brasileiras. A expressão maior do 

fundamentalismo de cunho guerreiro e exterminador é aquele representado 
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pelo Estado Islâmico que faz da violência e do assassinado dos diferentes, 

expressão de sua identidade. Mas há outro vício religioso, muito presente nos 

meios de comunicação de massa especialmente na televisão e no rádio: o uso 

da religião para arrebanhar muita gente, pregar o evangelho da prosperidade 

material, arrancar dinheiro dos fregueses e enriquecer seus pastores e 

autoproclamados bispos. Temos a ver com religiões de mercado que obedecem 

à lógica do mercado que é a concorrência e o arrebanhamento do número 

maior possível de pessoas com a mais eficaz acumulação de dinheiro líquido 

possível. Se bem repararmos, para a maioria destas igrejas mediáticas, o Novo 

Testamento raramente é referido. O que vigora mesmo é o Antigo Testamento. 

Entende-se o porquê. O Antigo Testamento, exceto os profetas e de outros 

textos, enfatiza especialmente o bem-estar material como expressão do agrado 

divino. A riqueza ganha centralidade. O Novo Testamento exalta os pobres, 

prega a misericórdia, o perdão, o amor ao inimigo e a irrestrita solidariedade 

para com os pobres e caídos na estrada. Onde que se ouve, até nos programas 

católicos, as palavras do Mestre: “Felizes vocês, pobres, porque de vocês é o 

Reino de Deus”? [...] Por estes desvios de uma realidade sagrada, perdemos a 

herança humanizadora das Escrituras judeu-cristãs e especialmente o caráter 

libertador e humano da mensagem e da prática de Jesus. A religião pode fazer 

o bem melhor, mas também pode fazer o mal pior. Sabemos que a intenção 

originária de Jesus não era criar uma nova religião. Havia muitas no tempo. Nem 

pensava reformar o judaísmo vigente. Ele quis nos ensinar a viver, orientados 

pelos valores presentes em seu sonho maior, o do Reino de Deus, feito de amor 

incondicional, misericórdia, perdão e entrega confiante a um Deus, chamado de 

“Paizinho” (Abba em hebraico) com características de mãe de infinita bondade. 

Ele colocou em marcha a gestação do homem novo e da mulher nova, eterna 

busca da humanidade. (BOFF, 2015)

O texto de Boff enfoca alguns dos problemas ou desafios que 
a igreja cristã enfrenta no Brasil e no mundo. Segundo estatística 
do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, dados de 2008, 92% da 
população brasileira é composta de cristãos (católicos, protestantes, 
pentecostais e neopentecostais), entretanto, aqui convivem cerca de 
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4.800 religiões e seitas. No mundo, cerca de 2,1 bilhões de pessoas são 
cristãs, num universo de 2.000 religiões e 10 mil seitas. Mas diante de 
tanta diversidade como encontrar conceitos de religião e espiritualidade, 
e como traduzir esses conceitos no imaginário popular religioso, uma 
vez que a práxis religiosa nem sempre reconhece esses conceitos 
pertinentes à academia. 

Diante da sociedade pós-moderna Bauman faz algumas 
indagações: O mundo que habitamos é mais religioso do que costumava 
ser? Ou menos? Testemunhamos um declínio, uma redisposição ou 
renascimento da religiosidade? [...] É a intuição dos limites até quais 
os seres humanos, senhores humanos, podem agir e compreender? 
E conclui que: “A religião, na verdade, é a consciência da insuficiência 
humana, é vivida na admissão da fraqueza”. (BAUMAN, 1998) 
Completando esta ideia, recorro a Dalgalarrondo, que compreende a 
religião como “um objeto privilegiado na interlocução com a saúde e os 
transtornos mentais”. (DALGALARRONDO, 2008). 

Roos, em seu verbete sobre Religião compreende religião como 
uma experiência universal do ser humano. Com significado etimológico 
incerto, para alguns pesquisadores o termo vem do latim religio 
derivado de religere – estar atento, refletir e observar. Outros, inclusive 
Agostinho, atribuem ao termo religare - busca do ser humano em ligar-
se novamente a Deus. Nos vários significados, a busca do humano pelo 
sagrado está presente, enquanto santo, separado, aquilo que é diferente 
do curso habitual das coisas. Na condição de objeto de estudo, a religião 
recebe atenção não apenas da teologia, mas da filosofia, psicologia, 
sociologia, antropologia, história, economia, entre outras ciências. 
(ROOS, 2008) 

O conceito de religião tem sofrido impactos ao longo do tempo, 
até por uma questão de limitação conceitual. Um conceito que abarque 
todas as religiões do mundo com suas práticas, tem sido inviável. A 
amplitude dos credos, práticas, rituais, dogmas, etc., contribui para uma 
inexatidão conceitual. Konings, em Religião e Cristianismo: Manual de 
Cultura Religiosa, afirma que “quem procura nos grandes dicionários 
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teológicos uma definição de ‘religião’, se sente logo desanimado. 
A definição do conceito e da essência da religião é um problema 
praticamente insolúvel”. (KONINGS, 1977)

C.G. Jung traz luz ao tema da religião a partir do conceito de 
religiosidade. Para Jung, e ele deixa isso muito claro, o termo “religião” 
não se refere a uma determinada profissão de fé religiosa. Toda 
confissão religiosa tem como elementos fundantes a experiência com 
o numinoso e a pistis - na fidelidade (lealdade), na fé e na confiança de 
uma determinada experiência de caráter numinoso e na consequente 
mudança de consciência. Religião, portanto, designa uma consciência 
transformada pela experiência como o numinoso (JUNG, 2012, p.21).

Sobre “religião” ainda afirma Jung:

Religião é – como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e conscienciosa 

observação daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de “numinoso”, isto 

é, uma experiência ou um efeito dinâmico não causados por um ato arbitrário. 

Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, mais sua vítima 

do que seu criador. Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui uma 

condição do sujeito, e é independente de sua vontade. De qualquer modo, tal 

como o consensus gentium mostra-nos invariavelmente e em toda a parte que 

esta condição deve estar ligada a uma causa externa do indivíduo. O numinoso 

pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma presença 

invisível, que produzem uma modificação especial na consciência. (JUNG, 2012)

Xavier, em O conceito de religiosidade em C. G. Jung afirma que nos 
escritos acadêmicos mais contemporâneos, parece estar havendo uma 
mudança no sentido dos conceitos de religiosidade e espiritualidade. 
“Religiosidade” tende a denotar um sentido mais estrito, vinculado a 
religião institucional; e “espiritualidade” tende a ser diferenciada de 
religião em função de um sentido (ou conotação) mais individual ou 
subjetivo de experiência do sagrado. O que pensa então Jung?

Jung, entretanto, sempre usa o conceito de religiosidade em suas obras; 

espiritualidade refere-se para ele a outro fator humano, o espírito (Geist), que 
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se constitui em conceito subjacente à dinâmica ou realidade psicológica da 

religiosidade, a qual é de ordem mais complexa, como procurarei demonstrar a 

seguir. O conceito de religião, no entanto, é bastante próximo ao de religiosidade 

– talvez porque a religião seja considerada como um elemento vivo, e, portanto, 

somente existente no contexto da experiência pelo indivíduo, da vivência do 

sujeito. (XAVIER, 2006)

Brigitte Dorst, numa seleção e edição de temas sobre 
Espiritualidade e Transcendência em Jung, reconhece na religiosidade 
um traço básico da nossa condição humana, profundamente enraizada 
em nós de abrir-nos para a totalidade e unidade. Considera ainda, que 
com o nascedouro do século XXI, uma quantidade de temas envolvendo 
a religião penetrou na consciência coletiva, fazendo eclodir um novo 
conceito, o da espiritualidade. Os tabus instigados por uma “psicologia 
desalmada” começam a perder valia a partir da Psicologia Transpessoal, 
onde, espiritualidade e consciência se convertem num importante 
campo de investigação e análise. Perguntas como: De onde viemos? 
Para onde vamos? Qual é o sentido da nossa existência? Quem, ou, o 
que nós, humanos, somos neste cosmos? Grande parte dessas questões 
é respondida através da espiritualidade. (JUNG, 2015).  

Sintetizando o pensamento de Xavier, verifica-se que Religião 
tende a denotar um sentido mais estrito, vinculado à religião 
institucional. Espiritualidade tende a ser diferenciada de religião em 
função de um sentido (ou conotação) mais individual e subjetivo de 
experiência do sagrado. Jung prefere o termo Religiosidade – atitude do 
espírito humano [...] uma consciência transformada pela experiência do 
numinoso (sagrado/santo).

Sobre o assunto, Oliveira, assim expõe:

Religião: Produto de um determinado tempo e local; destinado a um grupo; 

concentra-se mais no caminho para o objetivo; códigos de conduta; um sistema 

de pensamento; um conjunto de crenças, rituais e cerimônias destinado a 

ajudar no progresso ao longo do caminho; instituições e organizações; uma 

comunidade para compartilhar os fardos e as alegrias da vida; um modo de vida. 
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Espiritualidade: O objetivo, mais do que o caminho; destinada ao indivíduo; 

uma jornada pessoal, articular; contém elementos comuns a todas as religiões 

(amor, crença, regras básicas e assim por diante) Assim como a espiritualidade 

é confundida com religião, é também confundida com a emoção e com diversas 

outras manifestações da esfera intelectual do ser humano. (OLIVEIRA, 2001)

Ainda nesse processo de conceituação, antes de evocar a maneira 
como esses conceitos são traduzidos no imaginário popular religioso, 
precisamos (re)pensar o conceito de cristianismo. Champlin e Bentes, 
na relação cristão-cristianismo define cristão com o nome dado pelos 
não cristãos da Era Apostólica aos primeiros seguidores de Cristo, sendo 
possível que Christian(o)i indicasse o plural grego para os soldados/
seguidores de Cristo. Era também uma forma de distinguir, e utilizados 
também pelos próprios cristãos, para identificar os seguidores da nova 
fé dos pagãos e judeus. O cristianismo tem caráter universal, com cerca 
2,1 bilhões de adeptos no mundo, mas enfrenta grandes questões 
relacionada a sua práxis.

O texto escrito há cerca de quatro décadas atrás, O específico do 
cristianismo, ilustra bem essa questão:

A essência do cristianismo revela-se então, não como uma ruptura com o 

profano e o natural, como acontece com a maioria das religiões, mas com a 

superação e reconciliação das contradições que a vida natural apresenta (querer 

dominar sem ser dominado, possuir sem repartir, conquistar sem perder, etc.) 

Amando o seu inimigo, como o Evangelho lhe ensina, o cristão ultrapassa a 

divisão, a incoerência fundamental da existência natural. Amando o outro como 

a si mesmo, como se o outro estivesse no seu próprio lugar, o cristão vence a 

muralha chinesa que separa o Eu e Tu e que levou Sartre a dizer “o inferno são 

os outros”. Para o cristão o outro é o “céu”, o acesso ao Outro! (KONINGS, 1977)

Se encontrar um conceito de religião já se torna um desafio, 
traduzir na linguagem do povo aquilo que estratificamos na academia 
como religião-religiosidade-espiritualidade se torna ainda mais complexo 
quando consideramos o imaginário popular religioso. A ideia de que a 
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religião pode gerar uma religiosidade desprovida de espiritualidade, 
não se torna tão compreensível para os cristãos católicos romanos, 
pentecostais e neopentecostais. Os tradicionais têm menos ritos e 
símbolos em sua liturgia e na vivência da fé cotidiana, o que tornaria 
mais fácil a assimilação desses conceitos, mesmo assim, enfrentamos a 
questão das liturgias. 

A prática dessa tradução, aqui denominada de tradução 
intercultural, deve nos levar a busca de preocupações distintas entre 
as diferentes culturas ou grupos religiosos, identificando similitudes e 
diferenças, novas formas de entendimento e intercomunicações. Essa 
mesma tradução também deve questionar as dicotomias e hierarquias 
de saberes, e por conta da ausência de teoria geral (religião) somos 
desafiados a lidar com as diversidades e conflitos. O imaginário popular 
religioso é sempre um desafio, especialmente pela hierarquização do 
conhecimento. 

Houaiss define imaginário como algo “criado pela imaginação, 
e que só nela tem existência; fictício”. (HOUAISS, 2005) Se aplicarmos 
esse conceito à religiosidade, aquilo que é criado ou imaginado definirá 
a relação entre o real e o imaginário. Nesse caso, o imaginário religioso 
assume a categoria de realidade. O real é o imaginário; o imaginário é 
o real. Sobre o assunto, Sandra Pesavento, no artigo: Em busca de uma 
outra história: imaginando o imaginário afirma que: 

[...] o imaginário é histórico e datado, ou seja, em cada época os homens 

constroem representações para conferir sentido ao real. Essa construção de 

sentido é ampla, uma vez que se expressa por palavras/discursos/sons, por 

imagens, coisas, materialidades e por práticas, ritos, performances. O imaginário 

comporta crenças, mitos, ideologias, conceitos, valores, é construtor de 

identidades e exclusões, hierarquiza, divide, aponta semelhanças e diferenças 

no social. Ele é um saber – fazer que organiza o mundo, produzindo a coesão ou 

o conflito. (PESAVENTO, 1995)
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A antropóloga Léa Freitas Perez citada por Rocha em Breves 
Notas e Reflexões sobre a Religiosidade Brasileira considera o “porquê” 
seja tão complexa a tarefa de caracterizar a religiosidade brasileira, e 
explica:

A razão disto: a multiplicidade fantástica de crenças e práticas religiosas que 

permeiam nossa nação. Tal religiosidade, ao contrário do que acontece em 

outras nações, não se mostra homogênea, consensual, mas como um produto 

de tão variadas expressões, quanto variadas são as raízes que as determinam. 

[...] O brasileiro é profundamente religioso, mas de uma religiosidade festiva e 

carnal, vivido mais teatralmente, pública e coletiva, do que sentida na solidão 

do foro interior, no fundo de si mesmo. (ROCHA, 2004) 

O grande desafio ou questão a ser observada nessa relação 
conceito de religião- imaginário popular religioso é quem determina 
as especificidades na religião -religiosidade-espiritualidade. Quem 
estabelece juízos de valor? Ou qual “saber” determina esse “dissecar”, 
sendo que a religião é uma experiência viva. Quem compartimentalizou 
essa experiência de fé. Alguém com vivência na experiência da religião 
ou simplesmente alguém de “fora”. Como determinar que um praticante 
de ritos viva uma religiosidade e não uma espiritualidade. 

Religião: mente e emoções, uma relação possível?

Wilges (1995) citado por Dalgalarrondo, (2008) afirma que as 
religiões são constituídas por uma doutrina, um conjunto de ritos e 
cerimônias, um sistema ético e uma comunidade de fé. Ainda que na 
pós-modernidade a religião seja caracterizada pela invidualização e 
fundamentalismo no âmbito religioso, a religião tem sido cada vez mais 
objeto de estudo. A relação entre religião-mente-emoções precisa ser 
considerada. 

Dalgalarrondo, quando trata dos Formadores do campo teórico 
– olhando para a sociedade e para cultura, evoca Durkheim, que 
considera que a religião é antes de tudo “uma coisa eminentemente 
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social” e enquanto houver sociedade, haverá religião, pois ela 
permite olhar a sociedade em sua totalidade. A religião é um fato 
social. Durkheim,  quando trata da questão do suícido compreendido 
por ele como patologia social, considera que as taxas de suicídio em 
determinada sociedade dependem do grau de integração dos indivíduos 
nas suas estruturas sociais, tais como família, denominações religiosas 
e organizações políticas. Durkheim conclui que não são os sistemas de 
doutrinas e concepções religiosas que inibem o suicídio. O homem é 
protegido do suicídio pela religião, porque a religião se constitui como 
“sociedade”, como força de integração e coesão, não pelo discurso 
religioso. (DALGALARRONDO, 2008). Portanto, a religião se apresenta 
aqui como força de integração e não de desintegração. Entretanto 
convém lembrar, segundo Lotufo Neto, que “as crenças religiosas podem 
gerar paz, autoconfiança e sensação de propósito na vida, ou o oposto, 
culpa, depressão, dúvidas. (LOTUFO NETO et al, 2003).

Ainda Lotufo Neto afirma que:

A experiência religiosa é única, diferente das vivências do dia-a-dia, afeta as 

percepções centrais sobre si próprio e sobre a vida, pode mudar as noções sobre 

quem você é e o sentido ou significado da sua vida. A experiência religiosa é 

complexa do ponto de vida psicológico, envolvendo emoções, crenças, atitudes, 

valores, comportamentos e ambiente social. Ela transcende estas categorias 

psicológicas e dá ao indivíduo um sentido de integridade. (LOTUFO NETO et al, 

2003, p. 13)

Wondracek, em O futuro e a ilusão: um embate com Freud 
sobre Psicanálise e Religião considera o espanto vivido pelo século XXI 
com o retorno de alguns temas, até então considerados sepultados, 
entre eles, a religião. “O retorno da religião em suas variadas formas 
e combinações, a busca de reencantamentos neste mundo e a ameaça 
de fundamentos mortíferos fazem repensar as ilusões que embalam 
o futuro da caminhada da humanidade”. (WONDRACEK, 2003). Numa 
série de artigos, autores analisam o pensamento de Freud em O futuro 
de uma ilusão (1927) e de Oscar Pfister, A ilusão de um futuro (1928). 
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Apesar das várias críticas de Freud à religião, não se pode trata-
lo como um vilão da religião. Freud não é negligente em considerar o 
caráter obsessivo neurótico da religião, uma vez que são inconfundíveis 
em várias religiões primitivas ainda sem estruturas eclesiásticas ou 
ortodoxas. (PFISTER, 1928). Por isso, entende a religião como uma 
neurose obsessiva universal. Fundamenta a partir de um ato de 
consciência de culpa, que persiste através de milênios e que continua a 
influenciar por gerações que nada podiam saber do ato, afirma Freud em 
Totem e Tabu (1913). (FREUD, 2013). Em Mal-estar na civilização (1930) 
Freud afirma que “a religião estorva esse jogo de escolha e adaptação, 
ao impor igualmente a todos o seu caminho para conseguir felicidade e 
guardar-se do sofrimento”. (FREUD, 2011) A religião também é tratada 
como ilusão. 

Sobre a ilusão, Slavutzky em relação à convicção de Freud de que 
as representações religiosas são ilusões que satisfazem aos desejos mais 
antigos da sociedade e que a sua força está ligada ao poder determinado 
pela força do desejo, esclarece que: 

As ilusões são o motor da história, pois mudam o destino, os rumos da vida dos 

povos e podem ser transformadas em verdades para os que acreditam e a partir 

daí a realidade é modificada. O poder da realidade psíquica na qual as ilusões 

representam, os desejos vão construir a história humana. [...] A ilusão tem 

futuro, pois a vida continua, apesar das guerras, do vazio de grandes objetivos 

sociais que se vive, e um crescimento da religiosidade como forma de enfrentar 

o desamparo. (SLAVUTZKY, 2003, p.113, 117)  

Wondracek, quando do seu artigo Freud, Pfister e suas ilusões, 
que ciência, que religião?, compartilhou  uma história interessante:

Lembrei-me de que um alpinista não se contenta com a notícia de que certa 

montanha já tinha sido escalada; ele próprio tem o desejo de subi-la, de 

conhecer seus meandros, e quem sabe, em meio às vertigens provocadas pelas 

alturas, descobrir novas trilhas e descortinar novos ângulos. Para isto, precisa 

das sinalizações dos que o precederam, mas também ousar certos passos 
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próprios. É nesta combinação que pretendo escalar, mais uma vez, a montanha 

da psicanálise-ciência-religião, ela face oferecida por Freud em seu texto O 

futuro de uma ilusão e pela trilha do diálogo aberta por Pfister em suas cartas 

e no texto resposta A ilusão de um futuro. Ao fazer esta “caminhada” pelas 

ideias dos dois amigos, repito um hábito que cultivavam juntos: caminhar pelas 

ruas de Viena e conversar sobre suas aproximações e divergências: “quando 

caminhávamos em meio às nevadas pelas trilhas de Beethoven nos altos de 

Viena e mais uma vez não conseguíamos convencer um ao outro nesse ponto”. 

(WONDRACEK, 2003, p. 168) 

 A caminhada através da relação religião-mente-emoções, é 
uma caminhada que se faz pelas percepções da vida, através de um 
diálogo, que nem sempre satisfaz plenamente a ciência ou a religião. As 
divergências fazem parte dessa caminhada. Mas é caminhando que se 
faz o caminho. Observemos esse diálogo entre Pfister e Freud: 

A principal diferença entre nós reside provavelmente em que o senhor cresceu 

perto de formas patológicas de religião, às quais considera como “ a religião”, 

enquanto eu tive a sorte de poder dirigir-me a uma forma livre de religião, que 

ao senhor parece ser um esvaziamento do cristianismo, ao passo que eu vejo 

nela o centro e a substância do evangelismo (Pfister, carta de 20/02/1928).

Pfister, segundo Wondracek, “batalha pela totalidade da 
pessoa; defende que nada seja colocado entre a pessoa e Deus – nem 
igreja, dogma ou rito. Por isso, privilegia a psicologia da religião como 
base para a doutrina religiosa, e não a dogmática ou a eclesiologia”. 
(WONDRACEK, 2003, p. 181). Em carta dirigida a Freud em 10/09/1926, 
Pfister lamenta que os teólogos priorizem debates sobre princípios, em 
vez de preocupar-se com o bem-estar psíquico dos laicos. 

Para Pfister, “a religião é o movimento de religare entre o ser 
humano e Deus, expressão da pulsão religiosa, componente da pulsão 
vital”. Em Jesus Cristo, o cristianismo venceu a religião neurótica quando 
introduziu o amor a Deus, a si mesmo e aos outros – centro da devoção. 
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Por isso, a religião como expressão da pulsão e não sintoma, ganha um 
destino mais sadio e libertador. (WONDRACEK, 2003, p. 185-187).

A relação religião-mente-emoções é tão relevante em Jung que 
a neurose estaria na ausência da experiência com o numinoso e não na 
relação com o numinoso. A neurose, segundo Jung, se relaciona com a 
vida mais íntima do homem, e nesta intimidade a espiritualidade está 
presente. Afirma Jung:

Como sou médico e especialista em doenças nervosas e mentais, não tomo 

como ponto de partida qualquer credo religioso, mas sim a psicologia do homo 

religiosus, do homem que considera e observa cuidadosamente certos fatores 

que agem sobre ele e sobre seu estado geral. É fácil a tarefa de denominar e 

definir tais fatores segundo a tradição histórica ou o saber etnológico, mas é 

extremamente difícil fazê-lo do ponto de vista da psicologia. (JUNG, 2012, p. 22) 

Retomo neste final de tópico, o pensamento de Dalgalarrondo, e 
o faço devido a relevância de sua pesquisa na Unicamp-SP, quando trata 
da Psicologia da Religião na investigação sobre as dimensões, atitudes 
da vida religiosa, ideologias, rituais, etc.:

A identidade religiosa é vista, assim, como um dos vetores constituintes da 

identidade total, multicompostas em identidade de gênero, de orientação 

sexual, etária, de classe, étnica e profissional (e mais outras, que porventura 

sejam significativas). A religião, como esfera central do social e cultural, com 

seus símbolos e valores, seus rituais e comportamentos selecionados como 

desejáveis, os modos de vestir e manter os cabelos atua nos dois “momentos” 

da constituição da idade das pessoas. (DALGALARRONDO, 2008, p. 101.)

Religião  e saúde como fonte de bem-estar

Observada que é possível a relação religião-mente-emoções 
conforme explanado, ainda que possa haver contestações, o que 
faz parte da caminhada, quero  aqui considerar a ideia de religião e 
saúde como fonte bem-estar. Aliás, Lotufo Neto considera que “se a 
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religião é benéfica ou prejudicial, é controvérsia que continua desde do 
diagnóstico de “Loucura religiosa” e das ideias de Freud sobre neurose 
universal”. (LOTUFO NETO, 2003, p.95)

Segundo Lotufo Neto, do Departamento de Psiquatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo, pesquisador nas 
áreas de Psicoterapias, e Cultura Brasileira e Psicopatologia, citando J. F. 
Schumaker em sua obra Religion and Mental Health esboça os principais 
argumentos dos dois lados, que consequentemente poderão afetar o 
bem-estar:

1. Os que afirmam ser a religião prejudicial

a. Gera níveis patológicos. 
b. Promove o autodenegrir-se e diminui a autoestima, através 

de crenças que desvalorizam nossa natureza fundamental.
c. Estabelece a base para repressão da raiva.
d. Cria ansiedade e medo atraés de crenças punitivas (por 

exemplo: inferno, pecado original, etc.)
e. Impede a autodeterminação e sensação de controle 

interno, sendo um obstáculo para o crescimento pessoal e 
funcionamento autônomo. 

f. Favorece a dependência, conformismo, e sugestionabilidade, 
com o desenvolvimento da confiança em força exteriores.

g. Inibe a expressão de sensações sexuais e abre caminho para 
o desajuste sexual.

h. Encoraja a visão de que o mundo é dividido entre “santos” 
e “pecadores”, o que aumenta a intolerância e a hostilidade 
em relação aos de fora.

i. Cria paranóia com a ideia de que forças malévolas ameaçam 
nossa integridade moral.

j. Interfere com o pensamento racional e crítico.
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2. Os que acham que a religião tem um impacto positivo sobre 
a saúde:

a. Reduz a ansiedade existencial ao oferecer uma estrutura 
cognitiva que ordena e explica um mundo que parece caótico.

b. Oferece esperança, sentido, significado e sensação de bem-
estar emocional.

c. Ajuda as pessoas a enfrentarem melhor a dor e o sofrimento, 
através de um fatalismo reassegurador.

d. Fornece soluções para uma grande variedade de conflitos 
emocionais e situacionais.

e. Soluciona o problema perturbador da morte, através da 
crença na continuidade da vida.

f. Dá às pessoas uma sensação de poder e controle, através da 
associação com uma força onipotente.

g. Estabelece orientação moral que suprime prática e estilos de 
vida autodestrutivos.

h. Promove coesão social.
i. Fornece identidade satisfazendo a necessidade de pertencer 

ao unir as pessoas em torno de uma compreensão comum.
j. Fornece as bases para um ritual catártico coletivo. (LOTUFO 

NETO, 2003, p.96-97)

Lotufo Neto quando analisa Religião e Saúde: Benefício ou 
Prejuízo, afirma que é necessário que teólogos, sacerdotes, psiquiátras 
ou psicoterapeutas identifiquem quais são as caracacterísticas das 
formas de religião que possam conduzir a uma saúde mental madura 
saudável e quais as que prejudicam gerando efeitos patológicos. Afirma 
o psiquiatra a necessidade de coerência entre as definições de saúde 
(mental) e religião. (LOTUFO NETO, 2003, p. 97-114). É importante 
lembrar que estudos sistemáticos  sobre a relação saúde e religião, têm 
sido realizados desde o início do século XX. 
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Ao longo da história sempre houve um relacionamento entre 
religião (fé) e saúde, ainda que em muitos contextos, esta relação 
acontecia na clandestinidade. É claro, e aqui considero o pensamento 
de Giglio em Religião e Saúde, que a medicina precisou estabelecer 
distância da religião, até de uma maneira radical, para criar um espaço 
isento para o seu desenvolvimento. Entretanto, esse distanciamento 
privou a medicina de perceber um diagnóstico mais completo do 
paciente. Em função de um paradigma cartesiano, alguns setores da 
medicina ainda não reconhecem os efeitos positivos da religião na vida 
e saúde dos pacientes. (GIGLIO, p.62) Retomo aqui, o exemplo de Freud 
e Pfister  na tentativa de encontro durante a caminhada. 

A doença é uma construção social. “A doença é ao mesmo tempo 
a mais individual  e a mais social das coisas”. (HERZLICH, 2004, p. 383).  
A doença não está ligada apenas a percepção (individual ou coletiva) 
de sensações e sintomas desagradáveis (cansaço, dor de cabeça, dor 
no corpo, sono, fraqueza, falta de apetite, etc.) Sintomas podem ser 
vivenciados ou percebidos de maneira diferente por pessoas de um 
mesmo grupo. (MELLO; OLIVEIRA, 2010)

Ferreti, (2003) em seus estudos sobre saúde e religião no Brasil, 
observa que a relação religião e saúde é facilmente percebida:

No Brasil existe uma grande ligação entre saúde e religião porque a maioria das 

pessoas consider a doença como algo causado tanto por fatores materiais(vírus, 

micróbios) como por fatores espirituais (agentes sobrenaturais: espíritos, 

encantados, santos - castigos, provações, falta de proteção, encosto, etc.) e por 

fatores mágicos (malefícios causados por magia, bruxaria, feitiço) e também 

porque se acredita na ação do sagrado na prevenção e na cura de enfermidades. 

Por essa razão, as igrejas, os terreiros, os centros espíritas, as residências de 

pajés e curadores são diariamente procuradas por pessoas atormentadas por 

males diversos. (FERRETI, 2003, p.1)

Grün e Dufner, em A saúde e como tarefa espiritual considera os 
limites da medicina ortodoxa, mesmo reconhecendo o seu empenho na 
busca de tornar o ser humano mais saudável. Advoga o princípio de que 
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a igreja, por considerar a sua vocação terapêutica, deve reassumir a sua 
tarefa de pregar e viver a união entre corpo e alma, entre a saúde física 
e vida espiritual. Uma práxis religiosa pode contribuir no aprendizado de 
“escutar o corpo e seus sinais, de levar a sério suas reações e distúrbios e 
de uma atenção interior para o corpo como expressão da alma”. (GRÜN; 
DUFNER, 2008, p. 15-18).  Acolhendo o conceito da psicossomática, 
afirmam os autores: 

A psicossomática muitas vezes enfatiza que os distúrbios do corpo não são 

coincidência e meramente exteriores, mas reflete a verdadeira condição 

da pessoa, seus desejos e necessidades inconsciente e suas repressões e 

suplantações. Muitas vezes, o corpo sinaliza o que, na realidade, a alma deseja 

mas não admite e consequentemente suplanta. Por isso é bom ouvir o seu 

próprio corpo para conhecer-se melhor. (GRÜN; DUFNER, 2003, p. 19)

A religião e suas expressões ligadas à fé estão presentes no dia-a-
dia das pessoas. Para os cristãos, a exemplo de outros credos, a religião 
é vivida nas várias esferas da vida. Na linguagem de Delgalarrondo, 
responde a um desejo de transcender a vida cotidiana, de “tocar” e ser 
“tocado” pelo sagrado. (DALGALARRONDO, 2008, 261).

Concluo esse tópico com letra da música de Gilberto Gil, Se eu 
quiser falar com Deus, que traz para a arte esse encontro entre a religião, 
a religiosidade e a espiritualidade.

Se eu quiser falar com Deus  

Tenho que ficar a sós 

Tenho que apagar a luz 

Tenho que calar a voz 

Tenho que encontrar a paz 

Tenho que folgar os nós 

Dos sapatos, da gravata 

Dos desejos, dos receios 

Tenho que esquecer a data 

Tenho que perder a conta.
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Tenho que ter mãos vazias 

Ter a alma e o corpo nus 

Se eu quiser falar com Deus 

Tenho que aceitar a dor 

Tenho que comer o pão 

Que o diabo amassou 

Tenho que virar um cão 

Tenho que lamber o chão 

Dos palácios, dos castelos 

Suntuosos do meu sonho 

Tenho que me ver tristonho 

Tenho que me achar medonho 

E apesar de um mal tamanho 

Alegrar meu coração 

Se eu quiser falar com Deus 

Tenho que me aventurar 

Tenho que subir aos céus 

Sem cordas pra segurar 

Tenho que dizer adeus 

Dar as costas, caminhar 

Decidido, pela estrada 

Que ao findar vai dar em nada 

Nada, nada, nada, nada 

Nada, nada, nada, nada 

Nada, nada, nada, nada 

Do que eu pensava encontrar (GIL, 1980).

Considerações Finais

A poeta Elisa Lucinda no romance Fernando Pessoa - O Cavaleiro 
de Nada nos traz um texto da poesia de Álvaro de Campos onde declara 
que “Partir é viver excessivamente... Todos os dias do cais da nossa 
vida nos separamos, e vamos para o futuro como se fôssemos para o 
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Mistério”. (LUCINDA, 2015, p. 42). O texto nos revela que a caminhada 
da vida é um ato de despedida. “Quando se tem mais de 40 anos, vive-
se a beber os minutos de um tempo que estranhamente voa” (LUCINDA, 
2015, p.109). Nesse mesmo contexto ele afirmava que “Quem escuta 
com os ouvidos da alma não despreza as percepções”. Fernando 
Pessoa era um ouvinte da alma; de uma alma angustiada, carente de 
espiritualidade. “Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer!”

Creio ser óbvio que não conseguiria esgotar o assunto em um 
único artigo, até por conta da amplitude que o tema religião-religiosidade-
espiritualidade exige. Mas diante da pesquisa empreendida, da 
inexatidão que a conceituação de religião envolve, é possível perceber 
que o tema está bem presente nas relações sociais. Denominada por 
alguns como “invenção humana”, a religião tem grande influência no 
processo de (re)significação da vida. A partir de alguns teóricos, inclusive 
da área da medicina clínica – psiquiatria, psicoterapeuta, foi possível 
registrar a sua valia para a mente e as emoções. Mas, lembramos que a 
escolha do referencial religioso adequado é fundamental para avaliação 
da religião como aspecto positivo para a vida. 

A experiência vivenciada na religião-religiosidade-espiritualidade 
é terapêutica para a alma. Nesse final, observemos a letra dessa canção 
– “Falar com Deus” do Grupo Novo Tom, que reflete esta relação com o 
sagrado:

Na oração encontro calma 

Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma 

Falar com Deus me satisfaz.

Falar com Deus que privilégio, abrir a alma ao Criador 

Sentir que os céus estão abertos 

E ouvir a voz do Salvador.

Grande é o nosso Deus 

E as obras que Ele faz. O Seu amor não tem limite 

Em Seu perdão encontro paz.

Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder 

Só nEle a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.



671

Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz 

O Seu amor não tem limites 

Em Seu perdão encontro paz.

Na oração encontro calma, 

Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma 

Falar com Deus me satisfaz.
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Resumo

Desde que a atual Autoridade Maior da Igreja Católica, Sua 
Santidade, o Papa Francisco “aderiu” às reflexões do mundo académico 
global acerca das condições em que se encontra o planeta Terra, a 
Agenda 2030 e os seus pressupostos expressos pelos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) vêm suscitando interesse 
multidisciplinar nas académias. A Encíclica Laudato Si, vêm ganhando 
notoriedade um pouco por todo espaço de investigações nas muitas 
e variadas temáticas problematizadas pelas sociedades humanas. O 
trabalho que ora propomos é argumentar a relação existente (ou não) 
entre os 5 P´s (Pessoas, Planeta, Paz, Prosperidade e Parceria) e o 
mundo religioso enquanto promotor dos mesmos ODS´s em algumas 
sociedades. 

Este é um trabalho não confessional e apartidário, bem como não 
exaustivo acerca do tema. Não obstante as críticas académicas nas várias 
áreas do saber em torno dos documentos elaborados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), referindo inclusive, que este é “só mais 
um documento”, o ODS de nº 17, convoca parcerias de forma global 
a participarem deste visionário projeto cujo título: “Transformando o 
Nosso Mundo”, poderá na ótica deste trabalho, realizado no âmbito 
do I Congresso Internacional de Cristianismo Contemporâneo – 
“Cristianismo, Cultura e Diálogo num mundo em mudança”, contribuir 
para fomentar a participação na Agenda, bem como produzir algum 
parecer para o Relatório da ONU em 2030.

Palavras-chave: Agenda 2030, Casa Comum, Cinco P´s, 17º ODS, 
Religião.
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ABSTRACT

Since the current Major Authority of the Catholic Church, His 
Holiness, Pope Francisco “adhered” to the reflections of the global 
academic world on the conditions of the planet Earth, the Agenda 2030 
and its assumptions expressed by the 17 Sustainable Development 
Objectives (ODS) have been attracting multidisciplinary interest in 
academics. The Encyclical Laudato Si, have been gaining notoriety 
a little for all space of investigations in the many and varied themes 
problematized by human societies. The work we propose is to argue the 
existing relationship (or not) between the 5 P’s (People, Planet, Peace, 
Prosperity and Partnership) and the religious world as promoter of the 
same ODSs in some societies. 

This is non-confessional and non-partisan as well as non-
exhaustive work on the subject. Notwithstanding the academic criticism 
in the various areas of knowledge surrounding the documents prepared 
by the United Nations (UN), even mentioning that this is “just another 
document”, ODS No. 17, calls for global partnerships to participate of 
this visionary project whose title, “Transforming Our World”, may in the 
light of this work, carried out within the context of the First International 
Congress of Contemporary Christianity - “Christianity, Culture and 
Dialogue in a Changing World”, contribute to foster participation in the 
Agenda, as well as produce some opinion for the UN Report in 2030.

Keywords: Agenda 2030, Common House, Five P’s, 17th ODS, 
Religion.
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Introdução

“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável”, é o título de mais um projeto elaborado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). Entrou em vigor a 1 de janeiro de 2016. 
Aprovado no ano de 2015 por governos envolvidos na ambição visionária 
para a melhoria do planeta no seu todo, esse documento propõe 169 
metas, distribuídas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), os quais convocam todas as sociedades a participarem como 
intervenientes diretos em todo o processo de soluções para os problemas 
sociais global. 

Para 2030, prevê-se um Relatório Final com o balanço e a 
divulgação dos objetivos conquistados e dos que ainda necessitarem 
de ajustes, como foi o caso do projeto anterior à Agenda, o Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que vigorou entre 2000-2015 
deixando muitas lacunas para serem preenchidas, agora, pela Agenda 
2030, mas também muitas experiências à serem consideradas agora pela 
nova Agenda. Uma delas diz respeito aos cidadãos civis que agora são 
chamados para terem uma participação mais ativa acerca das soluções 
para os muitos problemas sociais contemporâneos nas sociedades onde 
o documento foi assinado pelos seus governantes. 

Neste trabalho exploratório, mas não exaustivo, procurámos 
refletir sobre o papel que os lideres religiosos, enquanto formadores 
de opinião nas comunidades onde atuam, podem exercer, na e para a 
divulgação e aplicação da Agenda 2030 e, a sua relevância para que o 
projeto obtenha sucesso, sendo este papel, não só, fundamental para dar 
voz às representações sociais dos cidadãos civis aos órgãos competentes 
na elaboração do Relatório Final no ano 2030 na ONU, bem como para 
as envolver as suas comunidades na solução de várias problemáticas. 
Conforme a retórica encontrada nas 17 Perguntas Mais Frequentes, no 
quadro apresentado neste trabalho, acerca ODS, as confissões religiosas 
podem intervir de forma mais ativa, instruindo os seus seguidores. 
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Posto isto, queremos de igual forma, refletir sobre as questões 
de supervisionamento da aplicação dos 17 ODS´s para que os mesmos 
obtenham o máximo de êxito possível e consigam dar lugar aos próximos 
documentos da ONU.

Salientamos que a contribuição investigativa que ora se apresenta 
é parte integrante da dissertação de Mestrado na Área da Ciência das 
Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 
onde a autora é investigadora.

1. A adoção da Agenda 2030 no mundo ocidental

Embora as intenções visionárias da Agenda sejam as melhores 
possíveis, não podemos nos esquecer que ela também – e ainda 
bem que assim é – conta com os seus “mal-me-queres”, como todos 
os documentos elaborados pela ONU. Uma das razões para que isto 
aconteça, é o facto da própria Organização ser alvo de críticas desde 
o seu surgimento na década de 40, contudo, é nas últimas quarenta 
décadas de existência que ela vem sendo alvo de muitas críticas, mas 
também de muitos reconhecimentos. Porém, não é o objetivo deste 
trabalho, aprofundarmos essas críticas ou estes reconhecimentos, que 
bem sabemos existirem e serem objeto de muitos trabalhos académicos 
de valor.

O que nos importa neste momento, para este trabalho, é o 
documento atual que os países se comprometeram envolver e trabalhar 
para que cada vez mais consigamos se não “transformar”, ao menos, 
amenizar algumas problemáticas existentes globalmente.

Para isto, o documento conta agora, diferentemente do seu 
antecessor, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma letra 
e cinco significados, são os chamados “Cinco P´s da Agenda” (Pessoas, 
Planeta, Paz, Prosperidade e Parceria, onde procuraremos de forma 
sumária relacionarmos as nossas reflexões entre as representações que 
as Parcerias das Pessoas no Planeta podem atingir uma significativa 
Prosperidade através da Paz.
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Sem termos a ambição de nos aprofundarmos em questões 
teológicas complexas, ou ainda, partidárias, destacarmos que qualquer 
que seja a estrutura de crença ocidental e quiçá oriental, buscamos 
referir alguns pensamentos filosóficos acerca dos desafios que a Agenda 
traz à luz da ciência das religiões.

Refletiremos acerca da in(visibilidade) que a Agenda poderá 
alcançar com o apoio da sua divulgação pelas entidades religiosas 
enquanto formadores de opiniões junto aos seus seguidores.

É esta massa crítica, que em especial, poderá contribuir muito 
com a Agenda. Assim, embora os meios de implementação dos Objetivos 
e Metas sejam universais, cada país deverá respeitar a sua natureza e a 
sua cultura. 

Começámos por apresentar de forma sucinta, um quadro-
resumo, nomeado por Quadro 1: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Este é um documento que está disponível em vários 
idiomas, e de acordo com a região dos países envolvidos nos acordos de 
cumprimento da Agenda. No caso do Brasil e de Portugal, os 17 ODS são 
representados como segue:

Quadro 1: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS

1 - Erradicação da Pobreza Acabar com a pobreza em todas as suas formas, 
em todos os lugares.

2 - Fome Zero e Agricultura 
Sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoraria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável.

3 - Saúde e Bem-Estar
Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

4 - Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

5 - Igualdade de Género Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas.
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6 - Água Potável e Saneamento Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todos.

7 - Energia Limpa e Acessível Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia.

8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Económico

Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todos.

9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação.

10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 
eles.

11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

Tornar as cidades e assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

12 - Consumo e Produção 
Responsáveis

Assegurar padrões de produção e de consume 
sustentáveis.

13 - Ação Contra a Mudança 
Global do Clima

Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança do clima e os seus impactos (*).

14 - Vida na Água
Conservar e usar sustentavelmente os 
oceanos, mares e os recursos marinhos, para o 
desenvolvimento sustentável.

15 - Vida Terrestre

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra, e deter a 
perda da biodiversidade.

16 - Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.

17 - Parcerias e Meios de 
Implementação

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 
a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável.

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

A Agenda 2030, não é um documento inédito ou exclusivo 
elaborado para resolver os problemas mundiais, mas, ao contrário de 
outras tentativas de mudanças para a humanidade, que considerava 
apenas a opinião de técnicos ou agentes que trabalham nas áreas mais 
vulneráveis das condições humanas, busca de forma diferenciada, 
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envolver todas as sociedades humanas nas suas metas, para que 
nenhuma temática fique esquecida. As declarações de Filho & 
Mottin, Co-presidentes da Força-Tarefa da ONU sobre a Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015, referindo como exemplo, as conquistas do 
documento no caso do Brasil, podemos transpor este mesmo parecer 
para vários outros países considerados também em desenvolvimento 
e que poderão se beneficiar desta experiência para atingirem ou 
completarem os objetivos iniciados:  

[…]

“Assim, considerando que os objetivos e as metas propostos pelo GTA-ODS foram, 

após as negociações intergovernamentais que ocorreram ao longo de 2015, 

com pequenos ajustes, consolidados no documento submetido à aprovação 

da Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, decidiu-se 

que a publicação do conjunto desses subsídios iniciais sobre os indicadores 

brasileiros resultantes do exercício poderia ser uma contribuição relevante para 

os esforços de identificação dos indicadores de acompanhamento dos ODS. 

Trata-se certamente de subsídios iniciais, que não prejulgam a definição sobre 

os indicadores globais e nacionais que se seguirá nos próximos meses, esforço 

este que certamente mobilizará muitas partes interessadas, dada a natureza 

multidisciplinar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, 

este relatório é apenas uma primeira contribuição neste processo, que promete 

ser desafiador, mas certamente enriquecedor” (Filho & Mottin, 2015, pp. 19).

Do mesmo modo que foram elaborados os 17 objetivos, esses 
objetivos, geraram perguntas legítimas, tais como: quando, como, onde 
e por quem as 169 metas inseridas nos objetivos, seriam acompanhadas, 
uma vez que o 17º. objetivo da Agenda – parcerias e meios de 
implementação – visa obter bons resultados através do fortalecimento 
e da revitalização de parceiros ou stakeholders envolvidos em todos os 
processos temáticos da Agenda, de um modo global.

Posto isto, apresentámos, no Quadro 2 – 17 Perguntas mais 
frequentes sobre o acompanhamento da Agenda, os três pontos de 
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reflexão dentre os 17, cujos destaques merecem atenção, são: o item 
6, 8 e 17.

O ODS nº 6 – A sociedade civil participou do processo de 
negociação da nova agenda de desenvolvimento sustentável. Como 
podemos quantificar a sua contribuição para o documento final? 
poderá ser um dos indicadores de maior complexidade, mas também de 
resultados relevantes para o Relatório Final em 2030, diferentemente 
do seu antecessor – os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – que 
tinha como objetivos, somente 8, mas que deixava um elemento de 
principal relevo de fora dele: as Pessoas. 

No que diz respeito ao ODS 8 – Como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável serão acompanhados? – entendemos 
que neste ponto, o papel dos media, assume vital relevância em todo o 
processo, uma vez que será através deles que os cidadãos civis poderão 
ter acesso aos muitos programas de incentivo dos seus governos. 

O ODS nº 17 – da Agenda, na nossa opinião, diz respeito direta ou 
indiretamente às comunidades religiosas em geral, pois elas formam um 
potencial de entendimento para a discussão e transformação de várias 
problemáticas sociais. A sua influência para outros cidadãos seguidores 
de estruturas de crenças diversas podem absorvem uma grande massa, 
e podem contribuir para alterar o comportamento de um grupo de 
indivíduos e transformar algumas ações de minoria para a maioria, 
conforme as series de proposições encontradas na psicologia social 
de Moscovici (1979), onde as minorias não são dicotómicas, seletivas 
e poderosas, ou impotentes e conformistas, mas há um terceiro tipo, 
chamadas de minorias ativas que induzem mudanças na maioria. 
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Quadro 2: As 17 Perguntas mais frequentes sobre os Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

PERGUNTAS RESPOSTAS DO PNDU

1. O que é o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)?

O desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que 
procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias 
necessidades.

2 O que são os ODS? Os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a nova 
agenda de desenvolvimento sustentável, intitulada “Transformando Nosso 
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, na Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede da ONU em Nova York, em 
setembro de 2015. Essa agenda contém 17 Objetivos e 169 metas.

3 Quando começam e terminam 
os ODS?

Os ODS entraram em vigor em 1º de janeiro de 2016 e espera-se que sejam 
cumpridos até 31 de dezembro de 2030. Entretanto, há a expectativa de 
que algumas metas, baseadas em acordos internacionais, se cumpram 
antes do prazo estabelecido.

4 Os ODS são legalmente 
vinculantes?

Não. Os ODS não são legalmente vinculantes. Entretanto, espera-se que os 
países se apropriem da agenda e estabeleçam um arcabouço nacional para 
alcançarem os 17 Objetivos.

5 Quais são os elementos 
subjacentes dos ODS?

Os Objetivos e metas estimularão as ações nos próximos 15 anos em 
áreas de fundamental importância: pessoas, planeta, prosperidade, paz e 
parceria.

6 A sociedade civil participou do 
processo de negociação da nova 
agenda de desenvolvimento 
sustentável. Como podemos 
quantificar a sua contribuição 
para o documento final?

O processo de negociação dos ODS envolveu a participação sem 
precedentes da sociedade civil e outros grupos interessados, como o setor 
privado e governos locais. Durante as negociações, a sociedade civil e outros 
grupos interessados puderam dialogar diretamente com os representantes 
de governos. Vários jovens também foram envolvidos desde o começo nas 
plataformas de redes sociais e por meio da pesquisa global das Nações 
Unidas, “Meu Mundo”, que recebeu mais de sete milhões de votos de todas 
as partes do planeta, com aproximadamente 75% dos participantes com 
idade abaixo dos 30 anos.

7 Como serão implementados 
os ODS?

(…) A implementação e o sucesso da Agenda dependerão de políticas, planos 
e programas de desenvolvimento, os quais serão de responsabilidade dos 
países e guiados por eles. Os ODS servirão como guia para alinhar os planos 
dos países aos seus compromissos globais. (…)

8 Como os ODS serão 
acompanhados?

(…) O processo de acompanhamento e revisão será informado anualmente 
pelo Relatório do Progresso dos ODS, a ser preparado pelo Secretário-Geral.
(…). Governos também desenvolverão os próprios indicadores nacionais 
para ajudar a acompanhar o progresso dos objetivos e metas.

9 Quanto custará a 
implementação da nova 
agenda de Desenvolvimento 
Sustentável?

(…) A fim de alcançar os ODS, investimentos substantivos serão necessários, 
tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. 
Essa agenda exigirá a mobilização significativa de recursos – na casa de 
trilhões de dólares. Mas esses recursos já existem. Há poupança mais do 
que suficiente para o financiamento da nova Agenda. A questão sobre como 
direcionar investimentos que apoiem o desenvolvimento sustentável será 
crucial para o alcance dos Objetivos Globais. (…)

10 Como a mudança do clima 
é relacionada como o 
Desenvolvimento Sustentável?

A mudança do clima já impacta a saúde pública, segurança alimentar 
e hídrica, migração, paz e segurança. A mudança do clima, se não for 
controlada, reduzirá os ganhos de desenvolvimento alcançados nas últimas 
décadas e impedirá possíveis ganhos futuros. (…)

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/
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11 Porque novos objetivos foram 
adotados em 2015?

(…) Alguns meses após a Rio+20, países membros da ONU concordaram 
que deveria haver somente uma agenda a ser discutida – uma agenda de 
desenvolvimento sustentável, baseada em objetivos de desenvolvimento 
sustentável. (…)

12 Porque os ODS são tão 
abrangentes em comparação 
com os ODM, os quais eram 
muito específicos?

(…) Os ODS são mais amplos em seu alcance, pois abordam os elementos 
interligados do desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, 
inclusão social e proteção ao meio ambiente. Os ODM tinham como 
ênfase a agenda social. Os ODM tinham como prioridade os países em 
desenvolvimento, particularmente os mais pobres, enquanto os ODS 
aplicam-se a todos os países, desenvolvidos ou em desenvolvimento.

13 Como os dois diferenciam-se 
dos ODM?

(…) Os novos Objetivos são universais e aplicam-se a todos os países, 
enquanto os ODM foram direcionados somente para ações em países em 
desenvolvimento. (…)

14 O que os ODM alcançaram 
globalmente?

Os ODM produziram o mais bem-sucedido movimento de redução da 
pobreza da história e serviram como ponto de partida para a nova agenda 
de desenvolvimento sustentável. (…).

15 Quais as lacunas deixadas pelos 
ODM globalmente?

Nota: ver relatório final dos ODM 2015.

16 * Este tópico está mais relacionado ao Brasil. Vide Relatório Final do 
ODM 2015.

17 Por que as pessoas e as 
organizações devem se 
importar com os ODS?

Trabalhar para alcançar os Objetivos Globais tornará o mundo melhor 
para as gerações futuras – o mundo que elas viverão. (…) com o direito 
igual para viverem suas vidas em plenitude – tudo isso sem prejudicar 
o planeta. 

Dificilmente, um dos cinco P´s, poderá ser dissociado dos outros. 
Todos estão entrelaçados direta ou indiretamente. Portanto, na nossa 
cosmovisão a cerca do mundo religioso, todas as estruturas de crenças 
estão envolvidas, e as suas representações enquanto interface entre 
os cidadãos civis, os governos e os representantes da ONU, em todos 
os países onde o documento foi assinado, precisam ser reconhecidos 
como fundamentais nas sociedades que os cercam, afinal, conforme a 
Encíclica Papal, todos dividimos a mesma Casa Comum. 

Neste sentido, sobre os alertas dados às comunidades no sentido 
de sensibilização para ações mais sustentáveis ambientais e sociais, 
conforme Martinho (2017), podemos verificar nas preocupações do 
Papa Francisco no Laudato Si, abordado por Silva (2016)1, sobre os 
cuidados com a «casa comum», onde ele – o Papa – articula os dados 
das ciências aos contributos das conferências episcopais e também a 
dimensão ecuménica, uma Inventariação e análise das causas dos 
problemas que nos aflige. 
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Para ele, importa aproveitar todos os contributos válidos que 
as sociedades possam dar no sentido de mudarmos o paradigma 
civilizacional existente na contemporaneidade. Um paradigma que 
compromete todos os sistemas humanos, mas que, apesar do momento 
trágico, ainda a humanidade pode construir coisas boas, lançando sobre 
as sociedades humanas, um repto para a sua melhoria. É um discurso 
dirigido não só a toda a família humana universal, como também para 
uma responsabilidade individual (governo e cada um de nós). 

Ele tem a preocupação de elucidar teologicamente a ciência. Retira 
a sabedoria das narrativas bíblicas e procura ir à raiz humana da crise 
ecológica com a tecnologia e a globalização (paradigma tecnocrático), 
faz referência ao sistema capitalista. O antropocentrismo. O homem é 
mais desligado da criação e só é centrado em si, quer dominar a terra. 

Estas reflexões do Papa Francisco, deram lugar ao envolvimento 
dos 5 P´s propostos na Agenda, pois sem articularmos uns com os outros, 
dificilmente atingiremos as 169 metas propostas.

No Quadro 3 – Os 5 P´s da Agenda 2030, apresentamos os seus 
pressupostos.

Quadro 3: Os 5 P´s da Agenda 2030

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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2. As Representações Sociais, a In(visibilidade) da Agenda e o 
Papel dos Média e dos Líderes Religiosos

Refletir sobre as questões das representatividades no quotidiano 
da vida social leva-nos por caminhos complexos na área da comunicação. 
Se a Agenda pretende dar voz às representações que os cidadãos civis 
detêm sobre ela, e sobre os cidadãos civis que não podem exprimir 
estas representações por não conhecerem sequer a existência desse 
documento, temos que ter porta-vozes para estes cidadãos mais 
vulneráveis. 

Ao abordarmos questões sobre a representação social religiosa 
encontradas em algumas sociedades ocidentais, embora consideradas 
subjetivas para a sua estrutura, lembramo-nos de Berger & Luckmann:

[…]

“Sendo a sociedade uma realidade ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, 

qualquer adequada compreensão teórica da mesma deve abarcar ambos os 

aspectos. (…) estar em sociedade, significa participar da dialética da sociedade”. 

(Berger & Luckmann, 2004, p. 137).

Para nós, investigadores desta temática, no contexto religioso, 
esta dialética, faz-se necessária porque independentemente da estrutura 
de crença, ela estará sempre presente nas representações de cada um 
de nós, sejamos ou não, pertencentes a elas.  

É imprescindível que todos os cidadãos (ou pelo menos uma 
boa parte), conheçam o documento representado pela Agenda 2030 
– os seus objetivos e os seus meios para atingi-los – pois só assim, 
poderão efetivamente fazerem parte deles. Os temas em torno da(s) 
sustentabilidade(s) estão sendo muito trabalhados no meio académico 
ocidental de forma interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar na 
contemporaneidade, pois a sociedade académica, finalmente, percebeu 
que os seres (humanos ou não), são compostos por um todo que 
merecem a visibilidade global.
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Por isso, uma das abordagens sobre os conceitos de 
“representações sociais” e, de “invisibilidade e visibilidade”, que 
adotamos para articular com as temáticas que envolvem o objeto de 
reflexão ora proposto – a Agenda 2030 – encontram na teoria de Jodelet, 
um significado muito apropriado: 

[…]

“Siempre tenemos necesidad de conocer el mundo que nos rodea, de ajustarnos 

a él, conducirnos en él, amaestrarlo físicamente e intelectualmente, identificar y 

resolver los problemas que nos presenta; por esto fabricamos representaciones 

y en la misma forma enque frente a este mundo de objetos, de personas, 

de eventos o ideas no estamos solamente equipados con automatismos, 

en esa misma forma no estamos aislados en un vacío social. Este mundo lo 

compartimos con los otros, nos apoyamos en ellos (a veces en laconvergencia, 

a veces en el conflicto) para entenderlo, administrarlo o enfrentarlo; es poreso 

que las representaciones son sociales y tan importantes en la vida cotidiana, 

nos guíanen la forma de nombrar y definir juntos los diferentes aspectos de 

nuestra realidad, en laforma de interpretarlos, tomar una posición frente a ellos 

y eventualmente defenderla”. (Jodelet, 1990). 

Segundo a autora, e também na nossa opinião enquanto 
investigadores das temáticas e dos temas relacionados ao documento da 
ONU em epígrafe, são as próprias comunidades ou os cidadãos civis que 
(re)conhecem os problemas sociais que os envolvem. Contudo, embora 
haja nos últimos anos, uma abertura maior para que eles possam 
comunicar esses problemas, ainda assim, há que se ter um “instrumento 
intermediário” entre os cidadãos civis e os poderes locais que façam com 
que estes poderes consigam ouvir as suas vozes, neste sentido, um líder 
religioso, poderá ter um papel imprescindível na sua comunidade – o de 
ser o representante junto aos órgãos de intervenção dos programas dos 
seus Estados, por exemplo, auxiliando os seus seguidores em situações 
mais vulneráveis, a conseguirem alterar as suas condições de vida e, 
ainda, a instruírem-nos para as ações de sustentabilidade(s) propostas 
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pela Agenda, tendo em conta que os lideres podem animar e encorajar 
seus seguidores. 

Outro lugar importante a ser considerado para o sucesso 
da Agenda, é o papel dos média, que é extremamente relevante e 
importante devido o seu poder de comunicação, tornando “visível” 
o que por vezes é “invisível”. Poder este, considerado simbólico, mas 
complexo.

As muitas teorias sobre a relação dos média com a sociedade civil, 
concluem que esta relação ultrapassa as esferas das comunidades locais 
(escola, família, trabalho, igreja etc), ampliando-se para uma relação 
glocal, interligando todas estas comunidades de forma transversal nos 
diálogos sobre as diversas temáticas que envolvem os problemas sociais 
contemporâneos. Dessa forma, os problemas sociais que antes eram 
“invisíveis” em uma sociedade, passaram, através dos média, a serem 
“visíveis”, bem como as suas soluções, e podem, nos dias de hoje, serem 
comparados, analisados e discutidos com o intuito de encontrarem 
semelhanças para eles, não obstante as questões geográficas, espaciais, 
temporais e culturais existentes. Mas, tudo isto, só é possível porque os 
trabalhos dos média causam impacto nas sociedades modernas.

Em Morigi (2004), encontrámos que a explicação dos problemas 
sociais contemporâneos, algumas vezes e em determinados contextos, 
precisam de uma espécie de «intérprete» para que possam ser entendidas 
pelos cidadãos. É assim que conseguimos compreender algumas 
notícias, reportagens, mensagens, etc, direcionadas às sociedades, no 
contexto da Agenda, mas que por falta de uma literacia voltada para 
decifrar os seus conteúdos, sem o trabalho de comunicação dos média, 
tornam-se subjetivas para os cidadãos civis. 

[…]

“A midiatização é um fenômeno complexo constituído e constitutivo de um 

conjunto de interações sociais e discursivas. Ela representa a instância das 

relações sociais à medida que transforma a ordem da vida cotidiana, criando 

novos valores, novas formas de interação que constituem as práticas sociais, 
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culturais e as formas de exercícios do poder. As representações sociais 

disseminadas pelos meios de comunicação passam a se constituírem realidades 

as quais passam a integrar o perfil da opinião pública em forma de discurso 

da atualidade, tornando parte do senso-comum. As influências sociais da 

comunicação no processo das representações sociais servem como meio para 

estabelecer ligações e conexões significativas com as quais nos relacionamos e 

interagimos uns com os outros”. (Morigi, 2004, pp. 6).

Em suma, queremos concluir esta breve apresentação no 
I Congresso Internacional de Cristianismo Contemporâneo, onde 
certamente os temas apresentados circularam em torno das muitas 
estruturas de crenças que as sociedades contempâneas ocidentais 
apresentam e que são fomentadas pela boa-fé dos seus cidadãos, para 
incluir esta “oportunidade” que os povos estão tendo de interagir uns 
com os outros na sublime missão de deixar este mundo um pouco 
melhor para as futuras gerações. Para isto, precisamos de “guias” 
que nos levem e tragam ideia e ideais transformadores, para muitos 
cidadãos, por várias contingências da vida, as suas ideias não podem 
ser acatadas senão através de seus líderes, sejam eles religiosos ou 
não, às vezes basta apenas homens e mulheres de boa vontade. Mas, 
nós cientistas e investigadores desses fenómenos temos o dever de 
nos envolver através das nossas investigações, enquanto parceiros da 
Agenda. O seu 17 ODS, sugere exatamente isto. Convoca-nos a todos 
para assim proceder. É disto que se tratou este trabalho, porque numa 
das nossas emergências dentro dos 5 P´s, que apresentámos aqui, para 
algumas pessoas a “Paz” pode ser algo abstrato, meramente discursivo. 

Porém, conquistar a Paz é um ideal que para quase todas as 
pessoas, ela não se resume apenas na ausência de guerras e conflitos. 
É algo muito mais pessoal e subjetivo do que podemos imaginar, e sem 
sua manifestação individual a paz coletiva se torna cada vez mais difícil. 



694

Ac
ta

s d
o 

I C
on

gr
es

so
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Cr

isti
an

ism
o 

Co
nt

em
po

râ
ne

o
Ac

ta
s e

 E
nc

on
tr

os

Notas

1 Manuela Silva, (2016) – Módulo II: “Doutrina Social da Igreja” – 
Conferência: Laudato Si, novo paradigma civilizacional.
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Resumo

Este artigo tem por objetivo estabelecer um diálogo com os 
conceitos de sistema, crença e sistema de crenças permeado pelas 
noções de consciência e realidade. Justifica-se o presente estudo, dado 
o crescimento de pesquisas e produções sobre o referido tema. 

A metodologia adotada é a de um estudo revisional exploratório 
de caráter bibliográfico. 

A questão básica é considerar se é possível pensar um sistema de 
crenças na condição de uma estrutura, tal qual a cultura, a economia e 
a educação. A premissa básica é de que o chamado sistema de crenças 
seria na realidade uma estrutura que cria, permeia e reconfigura as 
demais estruturas existentes. Aponta-se como resultado a ampliação 
dessa discussão e a construção de formulações que permitem debates 
mais amplos sobre o tema.

Palavras-chave: Sistema, Crença, Sistema de Crenças

Abstract

This article aims to establish a dialogue with the concepts 
of system, belief and belief system permeated by the notions of 
consciousness and reality. The present study is justified, given the 
growth of researches and productions on this theme. 

The methodology adopted is that of an exploratory review of a 
bibliographic character. 

The basic question is whether it is possible to think of a belief 
system as a structure, such as culture, economics and education. The 
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basic premise is that the so-called belief system would actually be a 
structure that creates, permeates, and reconfigures the other existing 
structures. As a result, the expansion of this discussion and the 
construction of formulations that allow broader debates on the theme 
is a result.

Key-words: System, Belief, System of Beliefs
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Introdução

O ato de crer é próprio do humano. Somos seres da crença, 
da crendice que é a crença sem senso crítico, do crer e do acreditar. 
Professamos crenças e credos diariamente, mas cabe averiguar 
inicialmente o que é então uma crença e por que ela parece ser tão 
inerente ao ser humano?

Para Champlin (2005, p. 952) no verbete crença (crer), se diz que 
“a crença é mais forte que a opinião e mais fraca que o conhecimento”. 
Somente esta proposição é suficiente para se perceber que a crença é de 
início um estado da mente e um estágio do pensamento. Ambos, crença, 
opinião e conhecimento são momentos distintos do pensamento, em 
que, aquele que crê em algo, o faz porque detém uma proposição 
ou premissa em função de uma verdade a qual pretende alcançar ou 
afirmar.

Bell, Halligan e Ellis (2006) estabelecem uma distinção importante 
nesse universo das crenças que são as crenças raízes se referindo àquelas 
que são ativamente pensadas e fala das crenças disposicionais ou sem 
reflexão. 

O conceito de crenças, por sua vez, remete a um conceito 
mais amplo que é o conceito de Sistema de Crenças. Até bem pouco 
tempo tinha-se a ideia de que a estrutura humana denominada cultura 
era a maior estrutura da qual decorriam todas as demais. Entretanto, 
atualmente discute-se no meio acadêmico uma estrutura humana mais 
significativa e sem a qual, nem a cultura subsiste, que é o sistema de 
crenças.

Um sistema de crenças reúne crenças e valores compartilhados 
por uma determinada cultura, que definem nesse conjunto, um modo 
específico de perceber o mundo social, cultural, físico e psicológico, 
o qual afeta diretamente nosso estado de consciência e nossa 
compreensão daquilo que formulamos como realidade. A maneira como 
compreendemos o real e os adjetivos que a ela atribuímos é construída 
em nosso sistema de crenças.
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O conjunto de valores de uma cultura e nossa aceitação ou 
rejeição destes valores são frequentemente baseados em nosso próprio 
sistema de crenças cultural. A forma como se lida com nossa saúde e 
com situações de doença, seja nossa ou de outrem, também encontra 
respaldo em nosso sistema de crenças. Este é construído tanto a partir 
da maneira como se vê e interage com o que para o indivíduo torna-se 
realidade, quanto pode ser impresso em nossa consciência.

Desse modo, pode-se falar de Sistemas de crença primários ou 
que estão presentes em nossa consciência desde o nosso nascimento, 
quanto podemos nos referir a níveis históricos, sociais, culturais, 
religiosos, psíquicos, emocionais, racionais, filosóficos, genéticos, 
biológicos, físicos, espirituais e muitos outros.

No afã de construir uma perspectiva conceitual do que seja 
sistema de crenças, adota-se por metodologia uma análise exploratória 
de autores e referências bibliográficas, considerando inicialmente o 
conceito de sistema na perspectiva sociológica de Rombach (1977), 
em seguida busca-se conceituar a ideia de Crenças dentro da Filosofia 
clássica e Moderna, tendo por referência Abbagnanno (2000) e por fim, 
adota-se a perspectiva de Luhmann (2000) o conceito de estrutura para 
então formular o conceito de Sistema de Crenças.

Usando uma metodologia padrão, espera-se alcançar 
algumas elucidações sobre o tema proposto, dado que nota-se um 
avanço nas discussões do referido, de modo que acredita-se ampliar 
substancialmente a preocupação nos campos Filosófico, Sociológico e 
Antropológico sobre o papel das crenças em nosso cotidiano, sociedade 
e cultura.



705

O conceito de sistema

A antropologia estrutural1 de Heinrich Rombach (1977)2 é a 
teoria segundo a qual, a ideia de sociedade como sistema mostra-se 
diretamente como uma sociologia romântica que não caberia mais em 
nossos dias.

Parte-se do pressuposto de que três princípios ontológicos 
norteiam tal proposição, a saber: substância, sistema e estrutura. 
O primeiro deles centra-se na percepção de que a sociedade tem 
por origem e manutenção nas relações sociais. Aqui a sociedade não 
existe por si só, de modo que a concepção de sistema seria secundária 
direcionada às máquinas e aos aparelhos elétricos.

A ideia de sistema não compreende as relações sociais a partir 
do indivíduo e sim a partir da sociedade, sendo este, apenas um aspecto 
periférico. O conceito de sociedade enquanto estrutura compreende 
uma autoconstrução e possibilidade de autoeliminação. Nesse contexto, 
o ser humano é uma estrutura não apenas como indivíduo, mas também 
como sociedade. Nenhum dos dois é o último, mas estão ambos sempre 
ligados, um ao outro em diferentes graus.

A vida social só conserva sua vivacidade quando essa multidimensionalidade do 

ser social é mantida. Se o indivíduo fosse defrontado, como um todo, substancial 

e imediatamente com o sistema social, isso não conduziria a nenhuma estrutura 

viva nem a uma vida social liberal. Um faria o outro fracassar. O individualismo 

extremo é tão absurdo e irrealizável quanto o socialismo extremo. Isso se 

mostra em toda a sua clareza onde o socialismo ontológico – não apenas aquele 

que existe de fato – fracassa em sua insuficiência (ROMBACH, 1977, s.p.).

É possível notar que a concepção de indivíduo enquanto estrutura 
e não como parte do todo compreende os campos orgânico-corporal 

1 O autor tratou desse tema e especialmente da teoria do sistema de Nikklas Luhmann em “Estrutura 
e sistema”, in Anuário filosófico 97 (1990), pp. 182 e seguintes.
2 O Prof. PhD Heinrich Rombach, nascido em 1923, leciona Filosofia na Universidade de Würzburg. 
Nesta obra ele desenvolve três princípios interdependentes: ontologia estrutural, hermetismo, 
filosofia da imagem.
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e psíquico-espiritual, de modo que suas forças e habilidades não se 
apresentam de forma simples, precisam ser “estruturadas” por ele, isto 
é, levadas a uma constelação que conduz cada momento à fecundidade 
máxima e ao apoio e colaboração contíguos.

Pode-se pensar, portanto, qualquer uma das dimensões humanas 
como no caso da liberdade que em Rombach (1977) existe tanto como 
estado interior de um indivíduo na condição de adequação de sua 
estrutura social, quanto em sua exterioridade, na condição de coerção. 
Desse modo, as estruturas formam uma só estrutura, uma imbricada, 
porém nunca perfeita, pronta, de modo que, “tudo o que o indivíduo 
principia por si mesmo tem sempre também um aspecto social; tudo 
o que se faz na sociedade tem sempre também um aspecto individual” 
(ROMBACH, 1977, s.p.).

Para entender tal proposição, pode-se citar o fato de que uma 
estrutura racista poderá produzir estruturas ou pessoas racistas por 
fenômeno de correspondência. De mesmo modo, uma sociedade 
religiosa só se faz se, nesta, houver muitas pessoas religiosas. Aqui, situo 
na questão de sistema, a questão da crença, ou seja, como imaginários 
como o racismo se propagam? Como tal crença, e outras tantas se 
constroem?

Nesse contexto, pode-se entender que a medicina popular 
seria uma estrutura que está presente na vida humana há milhares 
de anos e que tal estrutura não foi nem abandonada, nem suplantada 
pela medicina oficial, apenas que esta é uma variação daquela. Assim, 
pretende-se a seguir discorrer sobre tais vertentes buscando estreitar a 
compreensão do fenômeno da medicina popular, frente o proposto na 
teoria de Rombach (1997).

Esse conjunto de informações permite entender que a sociedade 
pensada por Rombach (1977) acontece simultaneamente com o 
indivíduo, sem transcendê-lo, sem suprimi-lo. Assim, a antropologia 
estrutural é uma fenomenologia crítica, na medida em que busca 
entender fenômenos completos presentes nos epifenômenos sociais.
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Os fenômenos humanos já estão por si mesmos, em um caminho e se 

apresentam sempre em graus diferenciados de desenvolvimento. Eles nunca 

simplesmente existem, mas têm sua própria profundidade existencial, na qual 

se atiram de modos diferentes e atingem diferentes profundidades em tempos 

também distintos. Assim, eles só se dedicam totalmente à clareza de sua forma 

real, quando se baseiam em sua própria profundidade existencial (ROMBACH, 

1977, s.p.).

Estando inserido em uma estrutura social e sendo ele mesmo 
esta estrutura, o homem social cria estruturas de poder, propriedade, 
linguagem idioma que acabam por determinar sua razão. O indivíduo 
não se vê mais voltado para o absoluto, o espiritual, mas está totalmente 
conectado à sociedade que lhe impõe sua estrutura como fundamento 
da vida, do pensamento e do ser. Sua força agora não é exterior, mas 
interna. É seu conjunto de crenças que lhe dá segurança existencial e lhe 
permite se situar no mundo.

Nesse contexto, a evolução do homem de uma condição primitiva 
a uma condição racional só foi possível a partir do momento em que ele 
construiu e aceitou as formas de sentir, pensar e agir logicamente. Para 
Rombach (1977) “o homem até se tornou ‘social’, mas a sociedade não se 
tornou ‘humana’, dado que algumas crenças parecem funcionar bem de 
dentro para fora e não tão bem de fora para dentro. Assim, o programa 
do homem ‘social’, bem como o programa do homem ‘individual’ (isto 
é, livre) naufragaram. Neste ponto começa a surgir a ideia de ‘homem 
humano’”.

O processo humano daquilo que Rombach (1977) chama de 
“concreação”, acontece a partir de um processo de autogênese, de modo 
que começa sobremaneira a partir da Renascença a se ver como centro, 
como pessoa, como algo no mundo e é justamente nesse momento que 
passa à construção coletiva da sociogênese.

Em campos como a medicina, o processo evolutivo levou 
milhares de anos para se consumar no que se convencionou chamar 
de medicina contemporânea. Fato é que as crenças humanas são o que 
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de mais humano existe e estão imbricadas pelo desenvolvimento de 
outras áreas do saber como a antropologia, a química e a agricultura, 
bem como situam-se na origem de toda e qualquer formação cultural.

Pensando agora esta relação entre homem e natureza a partir da 
lógica do trabalho, Rombach entende que:

Os fenômenos fundamentais da existência humana estão estreitamente 

imbricados. Eles não podem ser separados uns dos outros, mas talvez 

diferenciados entre si. Por exemplo, um artefato é ao mesmo tempo uma 

produção técnica e artística, como é o caso da Torre de Pisa. Porém ela 

se apresenta nas diferentes ordens respectivamente como um fenômeno 

diferente: como produção técnica ela fracassou (sobretudo por causa da 

curva no pavimento superior); como produção artística ela é um documento 

primoroso da Renascença italiana (ROMBACH, 1977, s.p.).

Desse modo, o que marcou a passagem de um fato arquitetônico 
e de engenharia para uma convenção artística se não as crenças ao 
redor do fato? Nesse sentido, as práticas humanas servem a propósitos 
diferentes e em diferentes circunstâncias pode servir ou gerar novos 
propósitos como é o caso do Sistema de Crenças. De um propósito 
arquitetônico, pode assumir ao longo da história propósitos outros, 
relacionados não apenas ao imaginário coletivo.

A história da sociedade nos ensina muito sobre as transposições entre ordem 

de trabalho e ordem profissional. Por exemplo, um trabalho que antigamente 

era atividade secundária de mercador ambulante, praticada em feiras, como 

a extração de dentes, no decorrer dos séculos tornou-se uma respeitável 

profissão, acompanhada de um característico orgulho profissional (ROMBACH, 

1977, s.p.).

Desse modo, a estrutura social vai se articulando e constituindo 
aquilo que Rombach (1977) chama de “ordem”, podendo originar além 
da já citada ordem das profissões, a ordem econômica, a ordem moral, 
a ordem linguística e a língua como ordem transcendental.

Para Rombach (1977, s.p.):
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Se nos aproximarmos mais, agora, do fenômeno da ocorrência linguística, então 

veremos que aqui também a lei fundamental das ordens sociais se repete, 

ou seja, que ela é o pressuposto transcendental para cada fato pertencente 

a essa ordem e que essa predeterminação transcendental mesma surge e se 

desenvolve de maneira viva. Palavras isoladas obtêm seu significado não só por 

meio da relação imediata com o objeto nelas declarado, mas, sim, por meio de 

sua ‘tensão’ relacional no todo da língua como organismo.

Desse modo, as ordens dentro dos processos de estruturação do 
humano e da sociedade, são um fenômeno multiforme e não poderiam 
ser de outro modo, pois o próprio ser humano o é. O eu deve ser em 
Rombach (1977) outro eu que ainda não foi alcançado, feito, construído 
e que se perfaz por meio de suas crenças individuais e coletivas.

Antes de tudo, é como se a língua não fosse uma ordem em si, mas um meio 

que é empregado em todas as ordens, na ordem de trabalho e na econômica, 

assim como na ordem da moradia, do direito, da propriedade, da religião, da 

arte, da filosofia etc. Nenhuma dessas ordens poderia ser realizada se a língua, 

como meio, não penetrasse nelas e cuidasse do intercâmbio que, afinal, as 

legitima (ROMBACH, 1977, s.p.).

Nesse contexto, pode-se pensar que a crença, em vez de um 
simples epifenômeno, seria uma ordem, que poderia ser chamada aqui 
de mental, pois seu desenrolar secular, não fugiu em nenhum momento 
dessa denotação de dar nome às coisas e ao mundo, de localizá-las e 
situá-las.

Historicamente não faltaram momentos em que a ordem mental 
esteve ainda associada à religiosa no que concerne ao cotidiano, 
eternidade, tempo, divindade e humanidade. Assim, a religião enquanto 
ordem serve tanto para o homem contemporâneo dar sentido ao seu 
cotidiano, como à cultura, economia, ciência doença, saúde, cura, 
remédio, medicina, fé, crença e integração homem-natureza.

Niklas Luhmann (1927-1998) um dos mais importantes 
representantes da atual sociologia alemã, constrói sob a ótica da 
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questão da comunicação, a teoria conhecida por “Sistemas Sociais” em 
que a sociedade é um sistema definido pela fronteira entre o indivíduo 
e o ambiente e estando assim separado de um exterior infinitamente 
complexo. Nesse contexto, a comunicação no interior desse sistema 
atua seccionando uma quantidade limitada de informação disponível no 
exterior.

A teoria social de Niklás é construída a partir de um contexto de 
Guerra Fria (70-80), sendo pensada sob uma ótica que analisa pontos 
relevantes do tecnicismo e cientificismo pós-moderno e de um possível 
aprisionamento simbólico do indivíduo nessa teia.

A sociedade identificada por Luhmann em A sociedade da 
sociedade (1997) compreende sua mais ampla concepção de sociedade, 
englobando os vários meandros desta teoria. Mathis (s.d., p. 3) expõe 
que alguns autores teriam influenciado Luhmann dadas as publicações 
que construíram; são eles: Foerter, Prigogine, Haken, Eigen e Holling. 
Os autores abordaram opiniões científicas sobre a ciberorganização, a 
termodinâmica não linear, o conceito de auto-organização a seleção 
molecular e a questão da resiliência social respectivamente.

Dentro da lógica sistema social-comunicação-pensamento, 
Luhmann (1997) entende que as comunicações, quaisquer que sejam, 
se produzem por meio dos pensamentos, sendo que esta comunicação 
só acontece socialmente, ou seja, onde o homem estiver, pois fora desse 
sistema, não há nem pensamento, muito menos sociedade.

O que até então era concebido dentro do âmbito da 
sociedade como sistema aberto, onde a liberdade humana tendia ao 
dimensionamento da vontade natural, passa a partir da construção 
de autopoiesis a ser visto como um sistema social fechado em que o 
sistema social de Luhmann conforme Mathis (s.d.) é por si só autônomo 
por ser fechado e não atuar além desse espaço que é ao mesmo tempo 
simbólico (pensamento) e real (meio).

A crença nesse caso, é um sistema de concreação, um sistema 
fechado que ao mesmo tempo o que constrói a realidade, a permeia e a 
renova. A mescla desses dois segmentos de pensamento, caracteriza a 
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poiesis. A palavra poesis vem do grego significando inicialmente criação, 
ação, confecção e fabricação. Tem por sentido o ato de sistematizar, 
observar qualificando e quantificando.

Nesse contexto, a construção social do indivíduo se dá por 
autopoiesis, ou seja, simultaneamente em seu pensamento e no meio 
em que está. Na autopoiesis o meio torna-se base, mas não pressuposto, 
pois o sistema social nasce e finda na autopoiesis; esse simplesmente 
está em seu meio.

A crença é um elemento autopoiético justamente porque o 
indivíduo, mesmo em sonho, pensa a si mesmo, imagina-se e pensa 
seu próprio ser, corpo, estética, sociabilidade a partir de mecanismos 
internos e imaginários.

De acordo com a leitura de Mathis (s.d., p. 5) os sistemas se 
formam a fim de reduzir a complexidade do mundo e sua constelação de 
elementos sendo infinitamente combinados entre si, e acontecendo que 
contém todos os sistemas e todos os meios. A complexidade do mundo 
nesse sentido é sempre maior que a complexidade do meio e a própria 
condição de contingência do indivíduo nesse meio, ou seja, as coisas são 
assim, mas poderiam ser diferentes.

Todavia, para Willke (1993, p. 32 apud MATHIS, s.d., p. 6) 
Complexidade (mundo) e a Contingência (meio) são diferentes e podem 
ou não coincidir em uma situação. Na mesma situação, um mesmo 
indivíduo pode agir dessa ou daquela maneira.

Para Luhmann (1996) o que regula a seleção de dados do 
meio para compor o sistema é um conjunto de preferências também 
chamadas por ele de sentido formando, assim, a condição de possíveis 
desse sistema. Nesse sentido, o sistema é sempre imprevisível (re-entry), 
ou seja, carrega em si um potencial imenso de surpresas que precisam 
ou que o indivíduo terá a necessita de identificá-las e transformar isso 
em informação.

Em resumo, Mathis (s.d., p. 8) explica que não se pode sair da 
sociedade para descrevê-la dado que esta é um espectro que existe no 
indivíduo. Extrapolando o conceito, se poderia dizer que a sociedade 
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é o próprio indivíduo, embora, seja o conceito de sociedade, formado 
por indivíduos concretos de comum consenso conceitual e somatório de 
todas as comunicações que nela ocorrem.

Esse conceito pós-estruturalista retoma a ideia de que “os limites 
da minha linguagem são os limites do meu mundo” (Tractatus Logico-
Philosophicus) representando, com isso, a posição. Em outras palavras, 
os limites da sociedade são os limites da comunicação e tudo o que não 
for comunicação não estará contido no sistema.

De acordo com Kunzler (2004, p. 126) faz-se necessário superar 
três obstáculos em relação à separação de sistema e ambiente: “O 
primeiro deles é a premissa de que a sociedade é constituída de pessoas 
e de relações entre pessoas. O segundo obstáculo epistemológico 
diz que as sociedades têm fronteiras territoriais e/ou políticas. [...] O 
terceiro obstáculo é a separação entre o sujeito e o objeto”.

Conceito de crença

Como já foi enunciado nesse artigo, a palavra crenças assume 
diversas denotações e conotações. Cabe ao texto esclarecer tal conceito 
e relacioná-lo ao conjunto do presente artigo. A palavra crença origina-
se do grego Pistis e depois assume a condição de credere, ambas 
significando o ato de entender algo como verdade, ou de buscar a 
verdade de algo. Para Abbbagnano (2000) trata-se da atitude de quem 
reconhece como verdadeira uma posição ou sua validade.

O ato de crer não implica em uma validade objetiva ou apenas 
de alcance religioso como é o caso do conceito de verdade (Emunah) 
que significa a esperança que algo se realize, crença em algo revelado, 
fé, mas ao contrário, crer expressa aceitar algo como verdade diante dos 
fatos daquele determinado momento.

Podem ser chamadas de crenças as convicções científicas tanto quanto as 

confissões religiosas, o reconhecimento de um princípio evidente ou de uma 

demonstração, bem como a aceitação de um preconceito ou de uma superstição. 
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Mas não pode se chamar de crença a dúvida, que suspende a adesão à validade 

de uma noção, nem a opinião, no caso de excluir as condições necessárias para 

uma adesão desse gênero (ABBAGNANO, 2000, p. 218).

Nesse sentido, ao longo de toda a história da filosofia, tal conceito 
se confunde corriqueiramente com o conceito de fé e coloca em cheque 
certos elementos e fatos tidos como verdade. Platão chamou de crença 
o tipo de conhecimento que tem por função as coisas sensíveis, por 
conterem uma adesão à realidade dessas coisas. Desse modo, a crença 
seria uma condição epistêmica. Já Agostinho, considera a crença, algo 
que tem relação com as emoções.

Aristóteles considera que a crença não exclui a opinião e que não 
se deve crer como verdadeiros os pensamentos nos quais nos dispomos 
a crer. Já em Tomás de Aquino, crença e fé estão equiparadas e em 
concomitância à fé. Para Santo Tomás “contém afirme adesão a um dos 
lados e nisso é semelhante ao ato de quem conhece e entende; todavia, 
o conhecimento de quem crê não é perfeito pela sua evidência, e nisso 
a crença está próxima da dúvida e da opinião” (ABBAGNANO, 2000, p. 
218).

Por sua vez, Champlin (2005, p. 952) situa que a crença é 
momentânea por se tratar de um estágio na busca pelo conhecimento, 
caso não estejam disponíveis evidências mais conclusivas. Tal 
pensamento tem base em Locke, para quem, a limitação crítica do ato 
de conhecer, situado entre o certo (verdadeiro) e o provável (opinião), 
sendo que, o provável teria vários graus de adesão.

Em Descartes, a crença se mostra como um Gênio ruim, um 
pensamento que destrói inclusive as certezas mais profundas, de modo 
que ele constrói a ideia de crença como inerente à dúvida. O filósofo 
francês entende que o caminho para o conhecimento passa necessária 
e primeiramente pela crença, pela certeza passageira, mesmo que esta 
dure para sempre.

Segundo David Hume, escocês, a crença é um estado passível 
que ocorre ou deve ocorrer frente a alguma proposição. O fato da 
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mente inquirir a realidade e atribuir-lhe sentido e significado, mostra 
com a crença se apresenta como uma verdade de mesmo porte e força 
das demais verdades, pois é determinante em nossa maneira de ver os 
outros, de ver o mundo, de ver as coisas.

A crença em Hume, consiste em reconhecer a realidade de um 
objeto. Trata-se de uma concepção mais vívida e eficaz, firme e sólida, 
uma certeza daquilo que a imaginação por si só não fora capaz de 
construir. “O ato da mente que nos torna a realidade, ou o que é tomado 
por realidade, mas presente do que as ficções, fazendo-a pesar mais 
sobre as emoções e a imaginação” (ABBAGNANO, 2000, p. 218).

Bebendo em Agostinho, Hume considera a crença algo 
inexplicável, entendendo-a simplesmente como a experiência ou 
sentimento natural e irredutível. Trata-se de uma experiência do espírito 
que distingue ideias do juízo de ficções da imaginação.

Como de praxe, Immanuel Kant endossa o pensamento de Hume 
a esse respeito, relacionando crença a opinião, a ciência e a fé. Nesse 
contexto, a crença seria tanto uma doxa, uma opinião, uma imagem, 
uma ideia sobre algo que se afirma como se fosse uma verdade; mas ela 
também é uma ciência, pois por mais que se saiba de algo, há sempre 
algo a se conhecer. Parafraseando Fernando Pessoa, “a verdade, se ela 
existe, ver-se-á que só consiste, na procura da verdade”. Depois a crença 
é um fruto da fé, uma esperança, uma certeza, sem se ter certeza, 
“porque a vida, é só metade”. Para Kant, a opinião seria uma espécie de 
crença, reconhecendo que carece de caráter de adesão, de modo que 
só a fé pode sofrer influência por demanda de adesão (ABBAGNANO, 
2000, p. 219).

Segundo Bretano:

É necessário fazer a distinção entre simples sugestão ao espírito de certa ordem 

entre as sensações ou ideias e a indicação de que essa ordem é um fato real 

que está acontecendo, que aconteceu uma ou mais vezes ou que acontece 

sempre em certas circunstâncias: que são as coisas indicadas como verdadeiras 

por uma predicação afirmativa ou como falsas pela negativa [...] juízo difere 
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de representação, assim como as faculdades psíquicas, de modo que o juízo é 

marcado pela adesão da crença (ABBAGNANO, 2000, p. 219).

Apesar de aparecer na teologia como correlata à fé, há que se 
fazer a ressalva de que se a fé é uma certeza cega, ou daquilo que não 
se vê, que não tem comprovação científica, a crença é ao contrário 
a certeza de que podemos conhecer aquilo que vemos, tocamos, 
sentimos, experimentamos. Aqui a crença tende a se parecer com a 
dúvida metódica proposta por Descartes.

Charles Peirce faz três distinções do conceito de crença enquanto 
compromisso com a ação: a crença é algo de que tomamos consciência; 
a crença aquieta a irritação da dúvida; a crença implica estabelecimento 
de uma regra da ação, como proporá Hume, um hábito. “Para 
desenvolver o significado de uma coisa, não devemos fazer mais do que 
determinar os hábitos que ela produz, pois aquilo que uma coisa significa 
é simplesmente o hábito que ela implica”. (ABBAGNANO, 2000, p. 219). 
Ainda segundo Charles Peirce, a identidade de um hábito depende de 
como ele nos levará a agir em todas as circunstâncias.

Abbagnano (2000) traz o pensamento de um autor (Santayana) 
que dá uma conotação mística ao conceito de crença:

A conexão da crença está na parte ativa e prática do homem, ou seja, com 

a fome, o amor, a luta ou, de modo geral, a espera do futuro. Aquilo que se 

crê não é essência pura (que como tal é só objeto de intuição, mas uma coisa 

existente, e as coisas existentes se dão se dão somente na ‘experiência animal’, 

isto é, na relação de ação e reação do organismo com o mundo. [...] a crença na 

existência é uma ‘fé animal’.

Abbagnano (2000) ainda esclarece que a vida pode adquirir 
sentido e valor para quem acredita que ela os tem, mas que fora 
dessa esfera que ele chama de metafísica ao citar James, o fenômeno 
da crença é uma realidade hoje amplamente estudada, pois tudo o 
que se construiu como ciência não passa de crenças humanas, sendo 
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crença tanto por nossa limitação natural, quanto pelo fato de que se 
convencionou que ciência é verdade e ponto final.

Para Lídia Prado (2011) a cultura ocidental funda-se na crença, 
dado que explica o homem a partir de símbolos, signos e metáforas, ou 
seja, não o explica pelo que ele é e sim pelo que se acredita que ele é. 
Nesse sentido, vale ressaltar que mesmo a ciência, por mais racional que 
seja, baseia-se igualmente em crenças e evidência. Por certo, muito do 
que se afirmava há dez anos atrás não tem a mesma validade científica 
para os cientistas de hoje. Muitos erros foram cometidos, muitas falhas 
que custaram vidas, sobretudo no campo da saúde e da indústria 
alimentícia por exemplo.

Ainda para Lídia Prado (2011) as crenças são uma espécie de 
modalidade existencial, ou seja, modelos de inserção no mundo real. 
Mesmo que o indivíduo não seja totalmente aceito, constrói a crença 
baseada em poucas evidências de que sou aceito nos meios que 
frequento e as pessoas gosto desse indivíduo.

Faz-se, portanto, necessário questionar se as crenças seriam ou 
não verdade? Para Lídia Prado (2011), crenças são aproximações da 
realidade, desejo de conhecimento, forma de compreensão e inserção 
individual no mundo, sistema auto protetivo.

Para Henriques:

As motivações que conduzem à ação não podem ser hierarquizadas em relação 

ao seu conteúdo racional, dado que sua racionalidade ultrapassa a referência 

estrita às avaliações das consequências. Na medida em que não podemos 

ordenar completamente todos os resultados possíveis das alternativas de que 

dispomos, essas alternativas não são comparáveis a partir de uma escala de 

graus de racionalidade (HENRIQUES, 2000, s.p.).

Desse modo, a realidade ou totalidade do mundo externo ao 
indivíduo é algo maior do que o próprio indivíduo; o todo é maior que 
a soma das partes. Assim, a compreensão desse indivíduo sobre a 
realidade será, claro, limitada, pois ele não possui três atributos básicos 
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que são omnipotência, omnipresença e omnisciência, dado que é 
humano, limitado, indivíduo situado em um único espaço-tempo.

Pode-se parafrasear Fernando Pessoa, no sentido de se afirmar 
que a crença é o nada que é o tudo. O homem num dado momento 
histórico se vê como homem, e não mais como animal sem consciência, 
e começa a se questionar quem ele é e onde ele está, em seguida, 
indaga sobre quem o colocou aqui, fenômenos estes que não acorrem 
a nenhum outro animal. À medida que busca explicação para o que em 
tese não tem explicação (o nada), constrói uma série de crenças (o tudo) 
que deixam esta nova forma de compreensão da realidade mais segura 
e confortável.

Não são poucas as vezes em que ao pensar estar investigando a 
realidade, o homem se põe a investigar o fruto de sua criação, ou seja, 
as suas crenças. Novamente ao encontrar respostas, ele por vezes e por 
um dado tempo, se dá por satisfeito.

Para Lídia Prado:

Estamos impregnados de carga simbólica, sendo, por isso [as crenças], molas 

propulsoras de uma sociedade. Por essa razão, acionam o desenvolvimento de 

uma nação segundo certos modelos por [elas] transmitidos, que são padrões de 

agir, pensar, sentir (PRADO, 2011, p. 108).

Como foi colocado, a crença dá sentido ao mundo, ao homem e a 
seu próprio pensamento. Afinal, o que seria dos seres pensantes se não 
crescem em seu próprio cógito? Dessa maneira, passa-se a considerar o 
que seja o sistema de crenças em sua totalidade.

O sistema de crenças

Esse terceiro tópico discute o conceito de Sistema de Crenças 
a partir da ideia de religião enquanto estrutura autopoiética. Para 
tanto, inicialmente considera-se importante lançar mão de um juízo 
sobre o referido sistema. Se a crença pode ser definida como “[...] um 
‘condicionamento psicocognitivo’ de acesso inteligível e explicativo da 
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vida, do mundo e das coisas existentes. Ela pode ser definida também 
como ‘fundamento intencional do agir’” (PIRES, 2013, p. 137), um sistema 
seria um conjunto de indivíduos que atuam socialmente munidos de tais 
percepções intencionais sobre a realidade em que estão e constroem 
diariamente.

Nesse sentido, pode-se pensar que a religião faz parte de toda 
e qualquer sociedade de que se tem notícia, mesmo em épocas mais 
arcaicas, dado que onde está o indivíduo, está sua crença e a partir dela, 
a constituição das estruturas sociais; no entanto, tal afirmativa seria 
enfraquecida a partir do momento em que se pensasse a religião como 
centro do sistema social, dado que em cada sociedade ela se encontra 
dentro de especificidades locais. Para Bachur (2011), “a religião não deve 
ser considerada um sistema social autopoiético tal como os demais”. Tal 
fato se dá por que a religião é precedida em sua criação por um sistema 
de crenças que a cria e cria todas as demais estruturas.

A esse respeito, Luhmann (2000, p. 13 apud Bachur, 2011) 
entende que toda operação genuinamente social conduzida não pela 
consciência depurada da moldura comunicativa provida por sistemas 
funcionais, sofre uma interpenetração entre a produção de sentido nos 
sistemas sociais e a produção de sentido pelas consciências empíricas – 
e deve ser entendida como comunicação.

Nesse contexto, a crença enquanto estrutura sistêmica, assim 
como a comunicação e a consciência, assumem um caráter simbólico 
autônomo com lógica peculiar a cada um. No entanto, mesmo 
assumindo um caráter simbólico, isso não garante que a crença tenha 
essencialmente um caráter de autopoiésis como a política, a economia, 
o direito e a ciência. Mas, segundo Barchur (2011), Luhmann afirma 
em diversos momentos que a crença deve ser considerada um sistema 
autopoiético como os demais, dado que o sistema de crenças humanas 
que gera tais sistemas é em si uma autopoieses. Citando a estrutura 
religião: 
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[...] a religião se encontra hoje em uma sociedade cujas estruturas foram 

substituídas pela diferenciação funcional. Daí não decorre problema algum no 

fato de que também a religião encontra seu lugar como um sistema funcional 

entre os outros [...] a diferenciação funcional [Ausdifferenzierung] do sistema 

religioso conduz ao fechamento operacional e à reprodução autopoiética 

desse sistema [...]. Isso nos obriga a reconhecer que há, na moderna sociedade 

mundial, um sistema funcional para a religião que opera em bases mundiais 

e que se determina como religião, diferenciando-se dos demais sistemas 

funcionais (BARCHUR, 2011, s.p.).

Nesse sentido, a crença, assim como as demais estruturas, apenas 
assume o papel na construção ou estrutura social dentro de sua função 
utilitarista de estruturação autopoiética do indivíduo dentro do sistema 
social amplo; em outros termos “a especificidade da religião [crença] 
estaria no fato de que a participação na comunicação religiosa parece 
depender muito estreitamente do comprometimento e do engajamento 
efetivo da consciência [por sua vez sujeita à crença] - por intermédio da 
fé -, o que dificultaria a manutenção de sua fronteira sistema/ambiente” 
(BARCUR, 2011, s.p.).

Somente pela diferenciação funcional é que o sistema religioso 
pode ter sentido autopoiético, o que dependerá também dentro do 
exposto inicialmente nesse tópico, do enquadramento coletivo da 
religião.

Todavia, o que Luhmann reivindica para sua teoria da comunicação 
está no fato de conceber a religião como operação prática, de outro 
modo “trata-se de conceber a comunicação não como a transferência 
[Übertragung] de uma mensagem, como se fosse uma coisa, de uma 
consciência a outra” (BARCUR, 2011).

Dentro da visão do próprio Luhmann (1977, pp. 256-257 apud 
Barcur, 2011):

Pode-se atribuir à economia, à política, à ciência e, desde o século XVIII, 

também à educação o papel de âmbitos funcionais impulsionadores [da 

diferenciação funcional da sociedade]; à família e à religião ao contrário o 
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papel de possibilitadores. [...] A passagem a uma sociedade funcionalmente 

diferenciada é impulsionada então por outros âmbitos funcionais. Por isso, a 

crescente diferenciação também do sistema da religião redunda como efeito 

colateral [Nebeneffekt]. As consequências atingem o sistema religioso de 

maneira negativa, e isso desde meados do século XVI, ou seja, antes que o 

sistema religioso precise reagir à secularização. [...] Reagir simultaneamente: (i) 

à não-identidade, crescentemente identificável, entre o sistema da sociedade 

e o sistema religioso; (ii) à diferenciação funcional da política, da ciência 

e da economia internamente à sociedade; (iii) à segmentação interna do 

sistema religioso; e, por fim, de maneira correlata a tudo isso, (iv) à crescente 

diferenciação entre o sistema da sociedade em face das pessoas individuais.

A diferenciação funcional da religião e da sociedade se dá 
historicamente e de forma quase inevitável, tendo em vista que o 
sistema político e, portanto, secular, passa a incorporar a vida pública 
e citadina.

Para Brandão (1989, p. 15), “não é nada difícil observar o quanto 
à medida que se seculariza a sociedade brasileira – isto é, transfere 
valores, símbolos e poderes de uma esfera propriamente religiosa 
para outras esferas de códigos e linguagens (15) de modo a construir 
conceitos que se tornam nomos”.

Nesse sentido, para Berger (1985), a ideia de secularização tem 
origem na história das guerras religiosas em relação à tomada de terras. 
Mas atualmente é um conceito carregado de significados ideológicos e 
valorativos. A palavra se conecta diretamente à separação de Igreja e 
Estado, bem como à parte do clero da Igreja Católica que desempenha 
atividades voltadas ao público. Tem o mesmo sentido de laicismo ou o 
governo é separado da religião.

Dentro do exposto, pode-se pensar que a secularização seria um 
fenômeno de cunho social que tem início com o processo de crescimento 
do poder e da autoridade da Igreja Católica do século VI até o século XII, 
podendo ter recebido esse nome em decorrência da virada de século no 
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ano mil, tendo raízes também na ideia de que ao conseguir dominar o 
“mundo” como se entendia, estaria sendo preparada a vinda do Messias.

As sociedades ocidentais contemporâneas mudaram 
substantivamente sua relação com as religiões. Não mais questão 
de herança, mas opção pessoal, a escolha religiosa é condicionada e 
motivada por inúmeros fatores – de busca de respostas existenciais 
a soluções para necessidades mais urgentes da vida cotidiana. Abre-
se então, um espaço para uma avaliação pessoal da religião e de seus 
agentes, desmistificando-os, em parte.

Talvez pelo exposto é que religião e sociedade passaram tantos 
séculos atreladas, dado que após a sua disjunção entre elas, tem-se uma 
via para a crescente fragmentação da ordem moral-cosmológica feudal 
(BARCUR, 2011).

Weber (1988) talvez concorde com isso ao considerar que 
dentre as necessidades humanas está a de salvação cultivada dentro da 
religiosidade reivindicada como interesse direto daquela aparecendo 
de maneira natural como postulado de uma compensação individual. 
De mesmo modo, a religião cumpre um papel análogo ao da sociedade 
ao ter que transformar o indeterminável em determinado; trata-se, 
portanto, de um processo histórico de substituição de crenças.

Segundo Bachur (2011):

As tensões identificáveis entre diferentes esferas de valor que possuem 

legalidades próprias [Eigengesetzlichkeiten] haviam permanecido latentes 

em função de uma integração moral, cosmológica e religiosa da ordem social, 

assegurada pelo menos até o Renascimento. O desencantamento do mundo 

liberou legalidades próprias que muitas vezes estabelecem relações de 

tensionamento mútuo e que, por sua vez, não se permitem reconduzir a um 

processo monolítico de racionalização.

Ainda para Bachur (2011) a diferenciação funcional da religião 
está justamente no que Luhmann (1977, pp. 232-233) compreende por 
privatização da experiência religiosa. Para esse autor: “Podemos definir 
secularização como a relevância socioestrutural da privatização da 
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decisão religiosa. Com isso, não se postula em última instância a perda 
de função ou de significado da religião, teórica ou conceitualmente”.

Uma das explicações plausíveis dessa diferenciação funcional 
situa-se na multiplicidade interpretativa das imposições da crença. À 
medida que a experiência religiosa se torna individual, esta, também, 
foge ao controle de totalidade.

A Reforma protestante aprofunda esta privatização 
particularizando um todo sacramental católico. Ainda para Luhmann:

A Privatização significa, para o âmbito religioso, que a participação na 

comunicação espiritual (igreja), assim como a crença na fé, tornou-se matéria 

de decisão individual; que somente pode-se esperar religiosidade sobre 

o fundamento de uma decisão individual e que esse fenômeno se tornou 

consciente. Enquanto o não acreditar era, antes disso, matéria privada, agora a 

crença torna-se matéria privada (LUHMANN, 1977, pp. 238-239).

Em todo o exposto, nota-se que a função clássica que a crença 
desempenha para a sociedade, à medida que o seu código simbólico 
permite compensar a exclusão sofrida pelo indivíduo nos demais 
sistemas. Assim, dispõe-se ao indivíduo o poder de tomar decisões de 
sua alcunha, incluindo-se nessa construção simbólica de sua sociedade.

Dentro da compreensão ou classificação social proposta por 
Niklas Luhmann, caso se queira pensar o mundo enquanto sistema, isso 
só poderia ser pensado inicialmente a partir de uma inteligência, seja 
cósmica, seja humana para se conceber, propor, construir e vivenciar 
esse ordenamento. Depois, deveria pensar-se um meio ambiente do 
mundo, e nesse, o conceito de mundo orientando o pensar, o deslocar-
se ao meio ambiente, reconfigurando ainda que somente em conceito 
e consciência.

Depois da leitura crítico-interpretativa e descritiva de Niklas 
Lumann, é quase inevitável se pensar o homem dentro de duas 
dimensões concomitantes, que são o mundo e o sistema de mundo, no 
qual ou nos quais o ser está completamente imerso. A consciência (crença 
no conhecimento do todo) do mundo é de certo modo a existência 
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do mundo. “Na medida em que algo existe, também o mundo existe. 
Todo o perigo da existência se deve pensar, pois, como possibilidade no 
mundo, toda a aniquilação da existência ocorre no mundo” (SANTOS, 
2005, p. 71).

Por fim, o mundo em Luhmann pode ser dito como possibilidade 
e complexidade, estas, portanto independem do ser ou do homem. 
“Neste sentido, também a gnoseologia pressupõe a estrutura de um 
sistema cognitivo, em que radicam as condições de possibilidade 
do conhecimento” (SANTOS, 2005, p. 73). Desse modo, entende-se 
que a complexidade do mundo depende dos sistemas e estruturas 
estabelecidas, de modo que, uma existência pode tornar-se uma ameaça 
à outra. A crença nesse contexto é apenas um dos elementos desse 
sistema em que pode promover a redução desse todo complexo. “O 
mundo não pode apreender-se como sistema, porque não tem nenhum 
“fora”, frente ao qual ele se delimite (SANTOS, 2005, p. 75).

Conclusão

O presente artigo, procurou tratar sobre o sistema de crenças 
a partir dos conceitos de sistema, de crença e depois de sistema de 
crenças. Seu formato didático permite um primeiro olhar e ensaio sobre 
o tema que pretendo desenvolver em minhas pesquisas daqui por 
diante. Acredito que o leitor pode perceber que tudo é uma questão 
não mais de como vemos, e sim de como cremos. Espera-se que o leitor 
tenha ficado instigado a conhecer mais sobre esse universo vasto que 
são as crenças e que governam nossa vida no mundo.

Por fim, recomenda-se que outras investigações surjam a partir 
do presente texto, dado se crer, tratar-se de um campo novo que 
permeia as muitas áreas das ciências das religiões e que assim, tem 
muito a oferecer a compreensão que se tem do mundo, da sociedade 
e dos conceitos de realidade e totalidade, os quais iniciou-se uma 
discussão aqui.
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Resumo

Esta pesquisa bibliográfica busca apresentar como o sujeito de 
hoje inserido num universo cultural onde há dois tipos de fé: a religiosa 
e a antropológica (cultural) que possuem um núcleo comum, mas se 
diferenciam em seus valores e fins, pode relacionar a fé cristã numa 
sociedade multicultural. Essa fé que é uma resposta inserida no universo 
humano tem uma prática que deve ser geradora de uma ação no 
mundo, com aspecto universal e nuclear. No compromisso da liberdade 
da fé do sujeito existe uma espécie de submissão a valores que gera 
uma certa dependência e o leva a ser desafiado na sua existência. Assim, 
na sociedade atual onde a globalização cultural impera como se dá a 
relação da fé humana com a cultura secular? 

Paul Tillich demonstrou elevado interesse pela cultura, 
principalmente no que diz respeito à relação com o Cristianismo. Para 
Tillich, a expressão cultural humana, mesmo a secular, traz consigo 
anseios profundos que denotam a busca do homem por um sentido 
maior para sua vida. Sendo assim, todo tipo de arte tem um elemento 
sagrado, pois direciona o pensamento das pessoas para um alvo maior. 
Tal sentido, segundo P. Tillich, só pode ser encontrado em Deus.

Palavras-chave: Fé, Cultura, Cristianismo, Teologia Sistemática
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Abstract

This bibliographical research seeks to present as the subject 
of today inserted in a cultural universe where there are two types of 
faith: religious and anthropological (cultural) that have a common 
core, but differ in their values   and ends, can relate the Christian faith 
in a multicultural society. This faith, which is an answer inserted in the 
human universe, has a practice that must be the generator of an action 
in the world, with a universal and nuclear aspect. In the commitment of 
the freedom of the subject’s faith there is a kind of submission to values   
that generates a certain dependence and leads him to be challenged in 
his existence. So, in today’s society where cultural globalization reigns as 
does the relationship of human faith with secular culture? 

Tillich has shown a strong interest in culture, especially in relation 
to the relationship with Christianity. For Tillich, the human cultural 
expression, even the secular one, brings with it deep longings that 
denote the search of the man for a greater sense for his life. Therefore, 
every kind of art has a sacred element, because it directs the thinking of 
the people to a bigger target. Such a meaning, according to Tillich, can 
only be found in God.

Keywords: faith, culture, Christianity, Systematic Theology
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Introdução

A crise nas várias esferas da sociedade atual denota mudança 
pois a pós-modernidade traz a complexidade do mundo e do ser humano 
na busca do equilíbrio nas convergências e divergências dos saberes e 
desafios que despontam. O ser humano vivencia sua espiritualidade em 
tudo o que faz e com todos com quem se relaciona, ao viver sua vida, 
partilha sua essência e também sua busca de sentido para a vida. Uma 
vida plena de sentido se constrói encontrando o significado para cada 
experiência vivida. Por que tem espiritualidade e está inserido numa 
cultura, o ser encontra realidades desafiantes que mudam rapidamente, 
o que exige adaptação e relação com os outros. A espiritualidade do ser 
e a Teologia estão juntas porque aquela fundamenta esta. Segundo BOFF 
(2005), “o Espírito se move em todas as coisas, em tudo penetra, recria a 
face da terra. Espiritualidade é captar esse movimento do mundo, o seu 
dinamismo, a presença do Espírito nas coisas todas”.

A Teologia pode auxiliar no processo de dar sentido à vida 
humana porque apresenta a palavra revelada, específica, aberta ao 
diálogo, é uma teologia hermenêutica que pode ser compreendida não 
simplesmente como um discurso sobre Deus, mas como um discurso 
sobre uma linguagem que fala humanamente de Deus. Este conceito 
parte do pressuposto de que não há saber direto da realidade fora da 
linguagem e a linguagem é sempre uma interpretação, GEFFRÉ (2004). 
O sujeito na sua experiência humana é um todo biopsicossocial e 
espiritual, que não pode ser dividido em partes nem reduzido a dois 
mundos, o sagrado e o profano. P. TILLICH (1886-1965, teólogo e filósofo 
alemão), afirma que a experiência religiosa acontece na experiência 
geral, e as duas não se separam, podendo ser apenas diferenciadas pois 
o mundo profano e sagrado coexistem e fazem parte do mesmo homem 
e da mesma realidade. 

Para TILLICH (1985), a Teologia Dialética é uma forma de lidar 
com o novo e desconhecido, que auxilia na explicação das perguntas 
existenciais que envolvem a fé e a cultura pois alguns dos conceitos 
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contrapõem-se aos princípios de fragmentação do conhecimento 
e dicotomia das dualidades, propondo outra forma de pensar os 
problemas contemporâneos. O mundo globalizado, de fronteiras menos 
rígidas, permite a manifestação de temas transversais que tocam todas 
as culturas e indicam uma lógica capaz de articular os campos do 
conhecimento.

Cultura e Religião

A religião é um dos aspectos do espírito humano, significa que 
o ser humano pode manifestar sua fé através da religião, é o lugar da 
fé. O homem é um ser que busca o transcendente mas também tem 
consciência de suas dimensões psicofísicas com pleno conhecimento da 
sua importância e estruturas indissociáveis do ser. A experiência humana 
é uma vivência relacional com o mundo e com outro buscando o sentido 
da vida. A razão transcende os limites da finitude e se abre à experiência 
do sagrado. Compreende-se por religião 

“estrutura de discursos e práticas comuns a um grupo social,  referentes a 

algumas forças (personificadas ou não, múltiplas ou unificadas) tidas pelos 

crentes como anteriores e superiores ao seu ambiente natural e social, frente 

às quais os crentes expressam certa dependência (criados, governados, 

protegidos, ameaçados etc.) e diante das quais se consideram obrigados a certo 

comportamento em sociedade com os seus “semelhantes” (AZEVEDO, 1981).

Também CROATTO (2001) apresenta um conceito de religião ao 
afirmar que em tudo o que deseja e faz, o ser humano manifesta que não é 
um ser pleno: deve crescer biologicamente, aprender intelectualmente, 
preparar-se para tudo, buscar metas, melhorar a saúde, aspirar a uma 
vida melhor, reiniciar uma e outra vez caminhos novos; ainda na véspera 
da morte, sente que tem de fazer algo para ser o que ainda não é. É um 
ser que está sempre em busca. Essa é uma característica fundamental 
do ser humano.
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Na relação religiosa o fundamento é a fé que se manifesta na 
crença, como afirma Sanches (2010, p. 155)

A crença é um elemento básico da realidade cognitiva humana, um ingrediente 

da vida, que permite aceitar ou não, defender ou não, reconhecer ou não, 

uma infinidade de elementos e situações do cotidiano. Objetos de crença são 

aqueles elementos e situações que fogem do controle e do domínio pleno, mas 

perante os quais é preciso assumir uma atitude. A crença está presente desde 

situações rotineiras até grandes decisões da vida. [...] A capacidade de decidir 

nasce também da capacidade de crer. 

Para TILLICH (1985) a religião consiste numa esfera particular da 
cultura, feita de crenças, ritos e organizações, ao lado de outras, tais 
como a economia, a política, a arte, a ética etc. Mas faz distinção da 
religião porque apresenta duas concepções da mesma, uma no sentido 
restrito quando afirma que 

Religião é uma vivência espiritual organizada em torno de ritos, crenças e 

devoções, um fenômeno particular, distinto dos outros fenômenos culturais 

como a política, a economia, a arte, a ética, a ciência etc...[...] a religião é o 

elemento primeiro e fundamental: a cultura deve ser explicada a partir da 

religião, e não o contrário (TILLICH, 1985).

O outro sentido que o teórico apresenta é na concepção 
mais ampla da religião é a orientação do espírito que se volta para 
o Incondicionado (Grund) como profundidade conforme o que 
apresenta MADURO (1981). A religião fala do Transcendente, do Eterno 
e do Absoluto, no entanto, este Absoluto só pode ser abordado e 
compreendido a partir da perspectiva humana. A diversidade religiosa 
nasce desta diversidade de perspectivas culturais, de perspectivas 
humanas, na compreensão do Absoluto (SANCHES, 2004). 

TILLICH (1988) preceitua que “cada religião é em si mesma um 
fenômeno cultural”. Entretanto é interessante perceber o quanto esse 
fenômeno abrange as culturas humanas, e como afirma Hefner (2000), 
“cultura é onde a religião acontece; religião está localizada dentro da 
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cultura”. Entretanto, é importante perceber que a cultura também 
é marcada pela religião, pois se sabe que o ser humano, desde seu 
aparecimento no palco da história, manifesta o desenvolvimento de uma 
atividade religiosa, “todas as tribos e todas as populações de qualquer 
nível cultural, cultivaram alguma forma de religião”, e que “todas as 
culturas são profundamente marcadas pela religião” (RAMPAZZO, 1996). 

O ser humano acede existencialmente ao conhecimento de Deus 
por muitas vias. A pessoa se abre frequentemente a Deus desde sua 
infância, graças à educação recebida. Em outros momentos, a palavra 
e o testemunho dos outros permitem descobrir que a existência 
humana é chamada a uma dimensão desconhecida precedentemente 
e que, todavia, constitui a instância definitiva. Ou então podem ser as 
experiências de abertura antes indicadas a levar o ser humano para 
Deus. 

Por ser uma manifestação tipicamente humana, a religião não 
está presente nos outros seres vivos, mas somente no homem. Para 
os antropólogos, o homem desenvolveu uma atividade religiosa desde 
sua primeira aparição na cena da história e que todas as tribos e todas 
as populações de qualquer nível cultural cultivaram alguma forma de 
religião. Assim, todas culturas são marcadas profundamente pela religião 
e, também, muitas produções artísticas e literárias antigas e modernas 
se inspiram em motivos religiosos. A religião, portanto se revela como 
fator que influencia a existência humana enquanto ser religioso porque 
nasce no contexto cultural do grupo ou sociedade a qual o ser pertence 
desde criança. Para PERETTI (2010):

O ser humano acede existencialmente ao conhecimento de Deus desde 

sua infância, graças a educação recebida, em outros momentos, a palavra e 

o testemunho dos outros permitem descobrir que a existência humana é 

chamada a uma dimensão desconhecida precedentemente e que, todavia, 

constitui a instância definitiva. Ou então, podem ser as experiências de abertura 

antes indicadas a levar o ser humano para Deus.
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Já a Cultura manifesta a identidade de um povo revelando seu 
modo de pensar e reagir aos desafios que encontra em sua existência. 
Se crer é necessário, também o é saber no que crer, e isso acontece 
no contexto cultural onde cada indivíduo é inserido e nele educado, ou 
socializado a partir de referenciais propostos por cada cultura onde os 
valores e leis ganham seu sentido máximo quando colocados na boca 
de sua divindade, o que garante sua aceitação e seguimento. Então, a 
cultura seria a organização simbólica do mundo, ou a dimensão simbólica 
expressiva da vida social. Numa definição mais elaborada,

Cultura é o conjunto de sentidos e significados, de valores e padrões, 

incorporados e subjacentes aos fenômenos perceptíveis da vida de um grupo 

social concreto, conjunto que, consciente ou inconscientemente, é vivido e 

assumido pelo grupo como expressão própria de sua realidade humana e passa 

de geração em geração, conservado assim como foi recebido ou transformado 

efetiva ou pretensamente pelo próprio grupo (MADURO, 1981).

Pode-se, ainda definir a cultura como a totalidade das reações e 
atividades mentais e físicas que caracterizam a conduta dos indivíduos 
que compõem um grupo social, coletiva e individualmente, em relação 
ao seu ambiente natural, a outros grupos, a membros do mesmo grupo 
e de cada indivíduo para consigo mesmo (BOAS, 2010). 

Ao falar de cultura CRUZ (1996) apresenta três conceitos de 
cultura de P. Tillich:

a) “Cultivo” ou “pensar culto” (Bildung), no sentido romântico, ilustrado, 

qualitativo. Através da cultura, as capacidades naturais do ser humano são 

treinadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas. É um conceito avaliativo e justificador, 

elitista e soteriológico, refere-se à educação das elites em relação às massas. 

b) “Geistesleben”, vida do espírito, o espírito (Geist) é a força motora da 

criatividade humana. Cada cultura é a expressão direta e imediata de um 

fundamento único subjacente, que se manifesta na diversidade das formas 

culturais. 
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c) A cultura é um todo complexo, na linha da psicologia da Gestalt. É uma espécie 

de organismo, que transcende suas partes constitutivas, tais como a ciência, a 

arte, a religião, a economia, a tecnologia etc. A interpretação da cultura assim 

entendida será feita a partir do seu “estilo”.

TILLICH (2009) apresenta e defende a cultura na vida humana 
como fonte de inspiração e de relação com o divino. A expressão cultural 
humana, mesmo a secular, traz consigo anseios profundos que denotam 
a busca do homem por um sentido maior para sua vida. Todo tipo 
de arte tem um elemento sagrado, pois direciona o pensamento das 
pessoas para um alvo maior. O teólogo apresenta a justiça e o amor aos 
carentes no contexto extra-religioso, isto é, os seres podem comunicar 
sua espiritualidade por meio da arte secular, sentido esse que só pode 
ser encontrado em Deus. Tillich afirma que a cultura da elite acaba 
excluindo a cultura popular, o folclore, a cultura de massa, o kitsch 
(substantivo com origem no alemão que descreve uma coisa com mau 
gosto, no âmbito da estética, sendo um conteúdo criado para apelar ao 
gosto popular).

 Assim, a religião, considerada preocupação suprema, é a 
substância que dá sentido à cultura que, por sua vez, é a totalidade das 
formas que expressam as preocupações básicas da religião. A linguagem 
religiosa é comum, mudando de acordo com o poder que expressa, 
isto é, o Ser e o sentido absolutos. Essa expressão pode ter a forma de 
narrativa (mitológica, lendária ou histórica) ou da profecia, da poesia e 
da liturgia. Torna-se santa para os que a recebem como expressão da 
preocupação suprema, de geração em geração (TILLICH, 2009).

As relações entre religião e cultura são um processo de 
refinamento do comportamento, enobrecimento do espírito, polidez 
dos gestos e dos costumes e, principalmente, grandes realizações do 
espírito humano nas artes, no pensamento, na ciência, na organização 
social, na técnica e na religião. Os progressos da cultura manifestam 
o caráter mais nobre e “superior” dos povos cultos e civilizados, em 
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contraste com aqueles cujo desenvolvimento espiritual ainda estaria em 
estágios primitivos. 

TILLICH (2009) rejeita o esforço de localizar o aspecto religioso 
somente em um ou outro aspecto da vida, seja o estético, o político, 
o experimental, mas quer ver o sentido religioso se expressando em 
todas partes da estrutura humana. Para ele a religião está localizada na 
profundidade da vida humana e manifesta o que lhe é mais visceral, 
infinito, fundamental,  incondicional, o que ele também chama de 
preocupação última do ser. A religião será sempre aquilo que tece e 
estrutura a cultura, e esse incondicional da cultura se dá nas formas e 
manifestações concretas dessa cultura. Assim ele definiu sua teologia 
da cultura. 

Para o teólogo, “a religião é a substância da cultura e a cultura 
é a forma da religião”, a espiritualidade viva e vibrante não poderia se 
limitar à igreja mas teria de incluir a cultura secularizada. Se por um 
lado, a mensagem cristã se mostra indispensável para os modernos 
em sua busca de salvação, por outro, acreditava que a forma da fé nas 
igrejas contemporâneas tinha que ser rejeitada pela sociedade por estar 
morta e irrelevante” (MARTINS, 2004).

Reciprocamente, a religião é mostrada formalmente na sociedade 
e dada à existência humana a partir dos elementos culturais. O conceito 
de cultura na Teologia da Cultura está diretamente ligado àquilo que 
pode ser chamado de alta cultura e não cultura como normalmente 
utilizado nos estudos antropológicos, que engloba no termo todo tipo 
de ação humana. Neste contexto, 

“A religião revela a profundidade da vida espiritual, encoberta, em geral, pela 

poeira de nossa vida cotidiana e pelo barulho de nosso trabalho secular. Dá-nos 

a experiência do sagrado, intangível, tremendamente inspirador, significado 

total e fonte de coragem suprema” (TILLICH, 2009). 

Desta forma, o homem religioso se relaciona com o sagrado 
e vivencia suas espiritualidades. As formas de conhecimento, as 
representações sociais são compreendidas dentro de um contexto 
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social, pois a experiência é determinada por convenções, por suas 
representações, linguagem ou cultura, contudo o indivíduo não é passivo 
dentro da sociedade, mas interage e tem papel ativo e autônomo no 
processo de construção social. A compreensão de mundo se dá através 
das relações de interatividade com o objeto do conhecimento e o objeto 
que poderá constituir sua realidade, identificando e lidando com os seus 
problemas. 

Por isso, TILLICH reprovava as igrejas que se mostravam isoladas 
da sociedade, da cultura e do mundo. Preocupava-se, acima de tudo, 
com o afastamento dos intelectuais porque “o dogma defendido pela 
igreja nada tinha para lhes dizer”. Acreditava que os símbolos cristãos, 
ao mesmo tempo culturais e teológicos, não mais transmitiam o poder 
das palavras da salvação. Instava a igreja a “proclamar o evangelho em 
linguagem compreensível ao humanismo não eclesiástico” (MARTINS, 
2004).

Fé: expressão religiosa e cultural

A fé, para o teólogo alemão, é estar possuído por aquilo que 
toca incondicionalmente e que influencia o ser, é um ato da pessoa na 
sua totalidade. “Neste sentido a fé é um ato integral procedente do 
centro do eu pessoal, no qual se percebe o incondicional, o infinito, e 
por ele o ser é possuído” (TILLICH, 1985). Assim, também a fé está no 
centro da existência humana e permeia todas as áreas, fazendo parte, 
influenciando e sendo influenciada por ela. “A certeza da fé é ‘existencial’, 
e isso significa que toda a existência do homem dela participa” (TILLICH, 
1985). A fé consiste no elemento central do ser humano, transpassando 
todas as dimensões, os ambientes sociais. Nas relações interpessoais, 
percebe-se a dinâmica das dimensões humanas, compreendidas como 
dimensões necessárias e inseparáveis pois a fé não é simples crença em 
alguma coisa mas;



739

“Toda expressão de fé que manifesta aquilo que toca uma comunhão de fé 

última e incondicionalmente, precisa incluir a crítica a si mesma” [...]. O ser na 

sua existência à diferença de outros seres vivos, tem preocupações espirituais, 

isto é, estéticas, sociais, políticas e cognitivas” (TILLICH, 1985).

O teólogo destaca a dimensão da fé, tanto a fé antropológica como 
a religiosa, tendo as Ciências das Religiões como base epistemológica e 
como referência do conhecimento científico multidisciplinar. Fé é a ação 
mais profunda e integral do espírito humano; é vista em todas funções 
ligadas ao ato de fé; à existência humana, permeia todas as áreas, 
influenciando e sendo influenciada por ela. A fé transcende de forma 
criativa e responsável as limitações e dimensões da vida humana, pois 
a dimensão espiritual é determinante na identidade e integralidade do 
ser. Mas esta dimensão espiritual é facultativa ao homem.  

A dúvida como elemento essencial da fé surge dentro de certas 
circunstâncias individuais e sociais. Quando a dúvida se faz presente, 
não se deveria entendê-la como rejeição da fé; pois ela é um elemento 
sem o qual nenhum ato de fé é concebível. Dúvida existencial e fé são 
os pólos que determinam o estado interior da pessoa possuída pelo 
incondicional (TILLICH, 1985). O teólogo vê o ser humano com liberdade 
existencial para fazer escolhas e se responsabilizar por elas, conferindo-
lhe valor e autenticidade na medida em que se projeta, ou seja, na 
medida em que realiza o seu projeto de vida. A capacidade do homem 
de transcender o finito e efêmero revela a presença do infinito.

É o que “faz da fé uma possibilidade do homem [...] O homem, 
num ato direto, pessoal e central, é capaz de captar o sentido do que é 
último, incondicional, absoluto e infinito” (TILLICH, 2009). 

Na perspectiva da existência humana, o homem é qualificado pela 
capacidade de ir além de si, numa direção a algo ou alguém diferente, 
o outro. O caráter do divino é a sua validade última que é realmente 
incondicional no aspecto subjetivo como objetivo do ato de crer. Seu 
conteúdo é irrelevante para sua definição sendo a fé manifestada em 
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várias formas: no amor incondicional, na caridade, na solidariedade e 
também na experiência religiosa.

O teólogo buscou entender a Deus numa abordagem mais 
filosófica do que teológica porque tratava mais com ideias e conceitos do 
que com os eventos históricos das Escrituras. Descreveu a razão humana 
tendo um enfoque na interpretação das Escrituras como forma moderna 
de alegoria. Atribuiu significados novos às palavras bíblicas. Negou 
a personalidade de Deus e se referiu a ele como sendo “Fundamento 
último da existência”. Para ele, a salvação não está na pessoa histórica 
de Cristo, senão que num símbolo. A salvação não se alcança através da 
expiação dos pecados, mas pela preocupação última.

Fé e cultura no diálogo diário

A pós-modernidade apresenta uma visão que influencia a religião, 
a arte, a cultura, a economia e a sociedade. Vive-se uma descrença 
crescente em que Deus não é pensado, nem em algo que vá além do que 
se vê, do que se observa. Este é um universo em que o diálogo cultural 
precisa ser intensificado. O mundo ocidental está ligado ao Cristianismo 
do ponto de vista histórico, mas apesar disso observa-se um estreitamento 
do diálogo entre fé e cultura que cai num relativismo sobre a condição 
humana que não crê quase em nada, onde ideias e opiniões divergem 
dos valores transcendentes. Existem questionamentos embutidos em 
questões sociais como: direitos humanos, pobreza, migrações, grupos 
feministas, sexualmente excluídos, preconceitos raciais, religiosos, etc.

Quando TILLICH (1985) fala de fé, apresenta dois tipos básicos 
de fé: a fé ontológica – sacramental e a mística no âmbito religioso e a 
humanística como fé profana; a fé moral – jurídica, convencional e ética, 
mas apenas um tipo se sobressai. Na religião, essencialmente os tipos 
de fé são distintos pelos rituais e sacramentos no tipo ontológico e pela 
obediência à lei no tipo moral. A fé faz parte da dinâmica da vida pessoal 
e social (cultura), é o que nos possibilita a compreensão e o diálogo das 
suas representações, sendo impossível separar o sujeito de sua fé. Ela 
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manifesta-se na vida social e religiosa, pode ser compreendida tanto 
pelo subjetivo como pelo lado objetivo enquanto conteúdo incondicional 
que acompanha a pessoa onde quer que esteja. A realidade objetiva, 
que pode ser a religiosidade, expressa-se no âmbito social através da 
cultura e dos fenômenos religiosos.

Falar da convivência entre culturas diferentes, encontros de 
culturas historicamente distantes e alheias, definir condutas, estabelecer 
limites e concessões no âmbito da fé leva o ser humano a acreditar 
num diálogo possível entre culturas e fé. Acreditar que nas culturas 
mais abrangentes e complexas, apesar dos problemas e sofrimentos 
existentes, também, demonstram uma riqueza em conhecimentos e 
sabedorias específicas, que contribuem para o crescimento e evolução 
sobre o sentido da vida.

Conclusão

Tillich mostrou que a igreja podia ser desvinculada do sagrado, isto 
é, a igreja não era mais um lugar privilegiado onde o sagrado acontecia 
e a cultura, em geral, torna-se o espaço, a forma onde o religioso, o 
incondicional, Deus se manifesta. Afirmava que o incondicional está 
ativo além das fronteiras eclesiásticas e o trabalho da Teologia da Cultura 
era identificar o conteúdo religioso ou a preocupação última dentre as 
esferas ou formatos criativos da cultura que poderiam ser discerníveis. 
“Esse incondicional assume diferentes formas na cultura humana mas 
não se engessa e se deixa aprisionar por elas” (TILLICH, 1985). 

O método da correlação proposto por TILLICH entende a relação 
entre teologia e cultura quando é possível ver Deus se revelar além dos 
muros da igreja porque a salvação não está só na igreja e dos conteúdos 
cristãos, mas fora das fronteiras eclesiásticas, aprendendo a viver e a 
localizar a presença salvadora da graça entre as fronteiras do mundo e 
do conhecimento. 

Nas diferentes fronteiras de diferentes mundos é possível 
ouvir perguntas da cultura mas também poderemos elaborar as 
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respostas da Teologia. A contribuição epistemológica do método da 
correlação estabelece um caminho autêntico entre a fé cristã e a cultura 
contemporânea. As posições diferentes podem dialogar quando existe 
uma consciência da própria identidade e o total respeito pela cultura 
do outro. Com reciprocidade, paciência e compreensão, é possível 
confrontar as razões e convicções do outro, sua dignidade e identidade 
cultural.
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Resumo

O objetivo do texto é refletir sobre a coexistência entre culturas 
e religiões no ensino religioso no âmbito escolar, lado a lado com a 
interdisciplinaridade. Dialogar com as artes, a literatura, a história, 
propondo o respeito, a dignidade humana através da diversidade e do 
conhecimento. A busca pela coexistência é o novo horizonte que se 
descortina por meio do diálogo e do respeito à alteridade no ensino 
religioso. E este diálogo está pautado na integração e na troca de saberes 
com as demais disciplinas, no pluralismo religioso, nas mudanças de 
costumes de um povo e nos repletos conflitos que surgem com estas 
transformações. Na educação, um novo paradigma aparece para 
abordar as questões sobre a tolerância, a compreensão das tradições 
religiosas, o direito à liberdade religiosa, o pluralismo cultural e religioso 
no contexto histórico do mundo ocidental, especialmente na sociedade 
brasileira. Com certeza, a busca pelo novo caminho a ser percorrido será 
um desafio repleto de possibilidades e perspectivas inovadoras. 

Palavras-chave: educação, ensino religioso, diálogo.

Abstract

The purpose of the text is reflect about the coexistence between 
cultures and religions in religious education, in the school context, side 
by side with interdisciplinarity. Dialogue with arts, literature, history, 
proposing respect, human dignity through diversity and knowledge. The 
search for coexistence is the new horizon which opens through dialogue 
and respect for otherness in religious teaching. And this dialogue is 
based on integration and knowledge exchange with other disciplines, 
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on religious pluralism, on people’s habit changes and on many conflicts 
which arises from these transformations. In education, a new paradigm 
appears to address issues about tolerance, the comprehension of 
religious traditions, the right of religious liberty, the cultural and religious 
pluralism in the historical context of the occidental world, especially in 
Brazilian society. Certainly, the search for a new path to be followed will 
be a challenge full of possibilities and innovative perspectives.

Keywords: education, religious education, dialogue.
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Introdução       

Os valores sobre o respeito mútuo e a tolerância religiosa 
fazem parte da compreensão das religiões e se efetivam nas relações 
de saber, de crer e de poder. Neste momento histórico social, deve-se 
pensar a educação a partir de uma perspectiva crítica, com tolerância e 
diálogo na busca da alteridade em educar para a cidadania, com vistas à 
democracia, dentro de um processo pedagógico transformador. A força 
ética das religiões pode contribuir para a formação de uma cultura de 
paz e tolerância entre os seres humanos. 

Para tal construção, chamada aqui de libertadora, as experiências 
e as reflexões oriundas de Freire (1992), Assmann (2001), Gruen 
(1995), embasados teologicamente pelo princípio de correlação entre a 
preocupação pelo supremo e os diferentes enfoques da cultura de Paul 
Tillich (1886-1965) são essenciais. E, ainda, acrescenta-se o diálogo com 
Hegel (1770-1831), Boff (2003), Junqueira (2008), Küng (1992), Catão 
(1994), Eliade (2001), entre outros autores, além de documentos oficiais 
que serão relevantes para compreensão de um melhor caminho de 
coexistência humana digna, pautado no diálogo e respeito. 

O ensino religioso, como disciplina escolar, promove e solicita 
a convivência harmoniosa entre as pessoas que possuem convicções 
religiosas diferenciadas. Neste sentido, a pergunta que se faz é: como 
o Ensino Religioso pode contribuir para a busca da paz e da tolerância 
religiosa entre os povos? 

O pluralismo religioso e a diversidade cultural necessitam ser 
respeitados. A sociedade é formada por sujeitos de muitas crenças e, é 
de fundamental importância conhecê-las para que aconteça um diálogo 
saudável, uma convivência harmoniosa e fraterna entre as pessoas. A 
realidade do pluralismo religioso e a consequente exigência de respeito 
à alteridade forçam as religiões a saírem de seu casulo e a compreender 
os problemas do mundo como seus. Para Sanchez (2005, p. 136) “num 
mundo plural e de pluralismo, as religiões precisarão sentar-se à mesa 
convidando os caminhantes para partilhar o alimento, as suas vidas, as 
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suas crenças, os seus sonhos”. O testemunho de gratuidade e fraternidade 
a ser dado pelas religiões será confrontado com sua capacidade de 
diálogo e de compromisso com a defesa da vida. Capacidade de diálogo 
que supõe o respeito ao diferente e a construção de identidades abertas 
e livres para acatar a beleza e a riqueza de toda pessoa, de cada grupo 
humano e cultura.

No momento atual a disciplina, como um componente de 
conhecimento, carece de um olhar que contemple as dimensões da 
pluralidade e diversidade religiosa presentes em nossa sociedade. Cada 
vez mais a configuração pedagógica do ensino religioso se distancia da 
catequese. 

Há grande preocupação em estabelecer a identidade do ensino religioso 

escolar, distinto da catequese, principalmente nas escolas da rede oficial, frente 

ao pluralismo de crenças dos alunos/as, das famílias e dos professores/as. Nota-

se também uma busca de precisão nos seus objetivos, métodos, conteúdos 

e linguagem que permitam um referencial básico a fim de que os temas 

não sejam apresentados de forma vaga, neutra, imprecisa ou confusa, sob 

pretexto de atender à pluralidade de religiões dos educandos/as, dimensões 

da pluralidade e diversidade religiosa presentes em nossa sociedade. Cada vez 

mais a configuração pedagógica do Ensino Religioso se distancia da catequese. 

(CNBB, 1992, n.º42). 

Deste modo, a disciplina tem por objetivo propor junto ao 
educando, experiências, reflexões que o ajudem a alimentar o respeito 
e a tolerância religiosa, uma vez que a educação da consciência 
religiosa é um direito de todos os seres humanos. Percebe-se que um 
novo paradigma para o ensino religioso está surgindo: num primeiro 
momento não muito distante havia o ensino religioso confessional 
(doutrinal) catequético. Com o passar dos tempos, a Igreja Católica cedeu 
espaço ao Estado, que passou a ministrar a disciplina com metodologia 
interconfessional (valores cristãos).

Nas palavras de Junqueira (2008) compreende-se que o ensino 
religioso:
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poderá despertar o aluno para os aspectos transcendentes da existência como 

a busca do sentido radical da vida, a descoberta de seu compromisso com o 

social e a conscientização de ser parte de um todo. Esse processo de despertar 

e descobrir, que pode conduzir naturalmente ao encontro pessoal de Deus, é 

permeado de ações, gestos e palavras, símbolos e valores que só adquirem 

significação na vivência, na participação e na partilha. Mesmo quando ainda é 

impossível para o educando compreender conceitos abstratos como a justiça, 

a fraternidade, o perdão, ele já é capaz de perceber se uma atitude é justa, de 

acolher um gesto fraterno, de sentir-se perdoado por uma falta (JUNQUEIRA, 

2008, p. 96-98).

Junqueira (2011, p.118) acrescenta que o objetivo do ensino 
religioso é ser intrinsicamente questionador, ao olhar para o fenômeno 
religioso tendo enfoque escolar e cultural.

O saber construído estabelece um pensamento que reflete no 
ensino e na aprendizagem, a partir dos valores que a disciplina condiz 
no padrão comum a todas as outras áreas do conhecimento, ou seja, 
tem: 1) objeto de estudo: o fenômeno religioso; 2) conteúdo próprio: 
conhecimento religioso; 3) tratamento didático: didática do fenômeno 
religioso; 4) objetivos definidos; 5) metodologia própria; 6) sistema de 
avaliação; 7) inserção no sistema de ensino. 

Paulo Freire aponta algumas reflexões sobre a prática 
transformadora:

“o que nos parece indiscutível e que, se pretendemos a libertação dos homens 

não podemos começar por aliená-lo ou mantê-los alienados. A libertação 

autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita 

nos homens. Não é uma palavra a mais, oca e mitificante. É práxis, que implica 

a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 

2005, p.77).

Desta forma, a área não quer ensinar religiosidade e sim 
apresentar a disciplina como algo relevante na vida humana, respeitando, 
assim, à vontade e o direito de acreditar num Transcendente. Porém, 
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compreende-se, que o ensino religioso deve acompanhar a pluralidade 
religiosa e social presente na sociedade, surgindo à necessidade de 
trabalhar os conteúdos a partir do aspecto global. 

Conhecer para Respeitar - Coexistência

O coexistir1, “conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, 
intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo 
social e que compreendem, além das artes e das letras, os modos de 
vida, as formas de convivência, os sistemas de valores, as tradições e as 
crenças”.  

Gaarder (2000, p.15) apresenta no livro das religiões, que o 
respeito pela vida religiosa dos outros, por suas opiniões e seus pontos 
de vista, é um pré-requisito para a coexistência humana. Isto não 
significa que devemos aceitar tudo como igualmente correto, mas que 
cada um tem o direito de ser respeitado em seus pontos de vista, desde 
que estes não violem os diretos humanos básicos.  

Coexistência, para Ferreira (2011, p. 220), significa existência 
simultânea de várias coisas ou pessoas, qualidade ou condição 
de coexistente. Ato de coexistir, de viver lado a lado de maneira 
harmoniosa. Está estritamente relacionada com o dia-a-dia do ser 
humano e é vivenciada por meio de buscas comuns no mundo esportivo, 
artístico, religioso, cultural, científico e tecnológico, em suas múltiplas 
dimensões. É a capacidade de sensibilizar e conscientizar a sociedade 
para a importância da integração, do diálogo e do respeito ao outro, 
levando uma mensagem de diálogo e entendimento universal. A busca 
da coexistência é a de realizar ações em prol dos direitos humanos, 
da dignidade da vida humana. Afinal, a convivência com o outro nos 
oportuniza conhecê-lo melhor e possibilita importantes aprendizagens, 
mesmo que o outro seja diferente. Assim, a coexistência traz a 

1 UNESCO. Declaração de 2/11/2001. Introdução. Esta definição está conforme às conclusões 
da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais (Mundialcult, México, 1982), da Comissão 
Mundial de Cultura e Desenvolvimento (Nova Diversidade Criativa, 1995) e da Conferência 
Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento (Estocolmo, 1998).
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possibilidade do outro existir em sua dignidade e coexistir de forma 
harmônica entre si. 

Os desafios à coexistência, em âmbito religioso, são um tanto 
complexos. Mas há líderes, como o papa Francisco, que discute e 
desenvolve ações que possibilitam uma maior abertura à coexistência, 
de forma pacífica e respeitosa. Coexistência pacífica é um tipo de 
relacionamento entre nações ou grupos, caracterizada pela concordância 
de ambas as partes em não perturbar nenhuma delas, a paz interna da 
outra. (Figura 01).

Figura 1: O papa Francisco recebe os presidentes israelense e palestino, Simón Peres e 

Mahmud Abbas, para invocar juntos a paz no Oriente Médio2.

O papa Francisco direciona suas ações e suas homilias para um 
entendimento através do diálogo. Ele demonstra que não pode haver 
diálogo se não houver coexistência e a coexistência não pressupõe 

2 Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/papa-reza-pela-paz-com-lideres-israelense-e-
palestino. Acessado em 13/04/18.
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viver junto, mas apenas viver lado a lado, portanto, coexistir é tolerar, 
respeitar e entender o outro, o semelhante. 

Contudo, a nova proposta para a área do ensino religioso 
possibilita um diálogo entre fé e cultura, desenvolvendo a dimensão 
religiosa, respeitando as diferenças culturais e religiosas. A atual 
coexistência pluralista oferece novas formas de compreensão das 
tradições religiosas, possibilitando a experiência do pluralismo religioso, 
tornando-se um apelo à descoberta e à afirmação da própria identidade. 

Sanchez (2005, p.50), aponta Hegel como o intelectual do mundo 
protestante que se esforçou para fazer o diálogo da teologia com as ideias 
da Modernidade. Hegel estava convencido de que o cristianismo era a 
“religião absoluta”. Para ele, isso se devia ao fato de que o cristianismo 
é a culminância das religiões, na qual se resume o pensamento que se 
foi desenvolvido em todo o progresso religioso da humanidade. O tema 
fundamental da religião é a relação entre Deus e o ser humano. Essa 
relação chega ao seu ponto culminante na doutrina cristã da encarnação, 
em que Deus e o ser humano se unem completamente.

A filosofia da religião tem de reconhecer a necessidade lógica no progresso 

das determinações da essência sabida como absoluto; determinações a que 

corresponde, primeiro, o modo do culto assim como, em seguida, a consciência-

de-si do mundo, a consciência sobre o que seja a mais alta determinação no 

homem, e assim a natureza da eticidade de um povo, o princípio do seu direito, 

de sua liberdade efetiva e de sua Constituição, como também de sua arte e 

de sua ciência; [todas essas coisas] correspondem ao princípio que constitui a 

substância de uma religião. Que todos esses momentos da efetividade de um 

povo constituam uma só totalidade sistemática, e que um só espírito os crie e 

configure, esse discernimento reside no fundamento do discernimento ulterior 

de que a história das religiões coincide com a história do mundo. (HEGEL, 1995, 

p. 344).

Se a história das religiões coincide com a história do mundo 
e a substância de um povo constitui a sua totalidade, a escola deve 
promover ações que levem o estudante à paz, à cidadania e ao 
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respeito perante a alteridade e ao ecumenismo, ação que entendemos 
ser de responsabilidade da disciplina de ensino religioso para dar 
oportunidades de se tornarem capazes de entender os momentos 
específicos das diversas culturas, cujo fundamento religioso colabora 
para o aprofundamento da cidadania. A realidade é desafiadora para 
o educador que se vê diante de novas possibilidades de atuação 
pedagógica que possam favorecer sua formação, seu crescimento 
intelectual e espiritual. 

Tillich procura, em Teologia da Cultura, diminuir a distância 
existente entre a fé e a cultura, mostrando que o físico e o material são 
profundamente afetados pela espiritualidade humana. Para se entender 
a cultura, é necessário perceber a teologia que percorre por debaixo da 
superfície das expressões humanas. Deus pode ser encontrado através 
da “correlação da mensagem cristã e a situação existencial, o aspecto 
simbólico da linguagem religiosa que evita a apropriação, o dogmatismo 
e a idolatria, e o princípio protestante, que define a justiça como 
incondicionalidade” (TILLICH, 2009, p. 23).

A tríade - forma (Form) - conteúdo (Inhalt) - substância (Gehalt), 
que Tillich usa para analisar as culturas já está presente em Hegel. Para 
ele, a análise da totalidade da cultura é tarefa filosófica. 

 A religião, considerada preocupação suprema, é a substância que dá sentido 

à cultura, e a cultura, por sua vez, é a totalidade das formas que expressam as 

preocupações básicas da religião. Em resumo: religião é a substância da cultura 

e a cultura é a forma da religião. Com isso evita-se o dualismo entre religião e 

cultura. Cada ato religioso, não apenas da religião organizada, mas também dos 

mais íntimos movimentos da alma, é formado culturalmente. (TILLICH, 2009, 

p. 83) 

Alvarado (2003, p.33ss.), assinala claramente os dois conceitos 
ao assegurar que, enquanto o Multiculturalismo defende a coexistência 
num mesmo espaço social de culturas diferentes sob o princípio da 
tolerância e do respeito à diferença, a Interculturalidade, implica como 
inevitável a interação entre essas culturas, propõe um projeto político 
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capaz de estabelecer um diálogo entre elas, como forma de garantir 
uma real convivência pacífica.

Em todas as culturas existentes encontramos um traço que é a 
presença da religião. Estudar esse fato é necessário e indispensável. 
Segundo Junqueira (2007, p. 67) “Atualmente, considera-se como marco 
referencial a concepção de que o fenômeno religioso se manifesta em 
uma cultura. É a cultura que marca profundamente a maneira de ser e 
viver do ser humano”. 

Sena e Passos (2007, p. 39) afirmam que a religião é um dado 
sociocultural fundamental que condiciona os modos de organização e de 
atuação social que afeta, tácita ou explicitamente, as opções individuais, 
como fonte incondicional de valores e, ao mesmo tempo, contribui de 
maneira decisiva na construção de configurações socioculturais mais 
amplas. E ainda, segundo eles, favorecem uma melhor interpretação, 
dizendo que a busca de uma ética civil com base nas religiões constitui, 
segundo Hans Küng (1992), um caminho necessário para a civilização 
atual. Não se trata de reeditar para o conjunto da sociedade as éticas 
religiosas, como na fase pré-moderna da história ocidental, mas de 
haurir delas seu potencial valorativo e estabelecer consensos básicos 
para a sobrevivência da humanidade em seu conjunto interconectado. 

Todas as religiões do mundo devem hoje reconhecer a sua co-responsabilidade 

pela paz mundial. Não haverá paz entre as nações sem uma paz entre as 

religiões. Em resumo: sem paz entre as religiões não haverá paz no mundo! 

(KÜNG, 1992, p. 109).  

A área merece especial atenção, é um conhecimento dos 
componentes básicos do fenômeno “religião” e o tratamento didático 
dos seus conteúdos, realiza-se em nível de análise e síntese. “Pelo fato 
de ser um conhecimento construído na pluralidade cultural da sala 
de aula, não se trata de um conhecimento fragmentário e simples; o 
ensino religioso é um conhecimento complexo” (OLIVEIRA, 2009, p, 
66). O pensamento complexo é o responsável pela ampliação do saber. 
Se o pensamento for fragmentado, reducionista e mutilador, as ações 
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terão o mesmo rumo, torna o conhecimento cada vez mais simplista e 
simplificador (PETRÁGLIA, 2003, p. 50). 

Trata-se de uma construção, nas palavras de Oliveira (2009, p. 115) 
e, como área do conhecimento, o ensino religioso constrói significados 
com base nas relações que os estudantes estabelecem no entendimento 
da experiência religiosa. Essas construções vão arquitetando-se pelos 
diferentes processos de observação que se constata, pela reflexão 
acerca do que se observa e pela informação sobre o que se reflete de 
forma contínua. 

Conforme Junqueira (2002, p. 25), o processo de construção do 
conhecimento desenvolve-se no convívio humano, na interação entre 
indivíduo e cultura na qual vive, na qual se forma e para qual se forma. 
Por isso, fala-se em aquisição de competências, à medida que o indivíduo 
se apropria de elementos com significação na cultura. Nesse contexto o 
ensino religioso ocupa relevante papel educacional. 

Portanto, não há real construção de conhecimentos sem que 
resulte, do mesmo movimento, uma construção de competências. 
Estas competências incentivam a vivência e a descoberta de valores 
fundamentados na ética; de favorecer relações interpessoais fraternas, 
solidárias e justas; bem como desenvolver a consciência planetária, 
resgatar a essência do ser humano, para que juntos (educador e 
educando) possam construir um mundo melhor.

           
Diversidade Religiosa, Interculturalidade e Pluralismo - Direitos 

Humanos

A partir da cartilha sobre Diversidade Religiosa e Direitos 
Humanos (2004), A liberdade religiosa é tão importante para todos que 
está entre os direitos fundamentais do homem, merecendo referência 
específica tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 
XVIII), assinada em 1948, quanto na Constituição Brasileira (artigo 5°, 
inciso VI), promulgada em 1988.
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É fundamental, mas, ao mesmo tempo, desrespeitada a liberdade 
religiosa no mundo inteiro. Com isso, em vários momentos da história, 
os líderes espirituais e religiosos se reúnem para firmar um compromisso 
pela Paz, como fizeram no ano 2000, em Nova Yorque. Mas o primeiro 
evento inter-religioso oficial aconteceu ainda no século XIX, em 1893, 
em Chicago, com a participação de líderes de apenas 16 religiões.    Em 
2004, em Barcelona, já eram centenas as religiões presentes ao 
encontro promovido pelo Parlamento das Religiões do Mundo. Além do 
Parlamento, também a Iniciativa das Religiões Unidas (URI) se dedica ao 
diálogo inter-religioso no mundo, aos Direitos Humanos e à cultura da 
Paz, reunindo 88 tradições espirituais.

No Brasil, a liberdade religiosa é fundamental. Há homens e 
mulheres de boa vontade e diferentes crenças trabalhando juntos. 
Ou em tantos outros movimentos que reúnem católicos, evangélicos, 
representantes indígenas e das religiões afro-brasileiras, mulçumanos, 
judeus, taoístas, espiritualistas, budistas, hinduístas, xintoístas, 
esotéricos... Todos unidos por uma causa justa: combater a discriminação 
e a intolerância e lutar por melhores condições de vida para todos.

Ao final da IX Conferência Nacional de Direitos Humanos (Brasília, 
2004), representantes dos diversos setores religiosos do Brasil assinaram 
o seguinte documento: “Declaramos a necessidade de se buscar, por 
meio do diálogo inter-religioso, a valorização do ser enquanto sujeito de 
sua própria história, independente de credo religioso. Somos unânimes 
em repudiar qualquer ato de perseguição e intolerância religiosa”.

Como indicou Marco Lucchesi, “o estrangeiro bate à nossa porta. 
Não há outro caminho senão o diálogo: na energia crescente, no vínculo 
de relação que o constitui. O diálogo é um tesouro precioso, uma zona 
de aventura, espanto e inquietação” (LUCCHESI, 2014, s/p).

A diversidade religiosa não é novidade no cenário mundial. 
A história está marcada por essa riqueza, com as variadas respostas 
dadas às grandes interrogações humanas pelas distintas religiões. O que 
ocorre no tempo atual é uma consciência nova da presença, vitalidade e 
riqueza das outras tradições religiosas (KNITTER, 2008, p. 15).
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A diversidade religiosa está cada vez mais presente nos múltiplos 
espaços da sociedade. Com a diversidade, podem-se descobrir riquezas 
acerca da história, das crenças e valores, que se encontram fora do 
campo da religião pessoal e ampliando a visão de mundo. A diversidade 
provoca o pensar à vida, e, a compreender o mistério, que se manifesta 
de forma plural. Um dos desafios colocados para as religiões é a 
convivência fraterna marcada pelo respeito à diversidade religiosa, 
pelo acolhimento das diferenças e pelo reconhecimento da liberdade 
religiosa. As religiões são chamadas a respeitar as diferenças, construir 
caminhos de convivência e cooperação fraternas contribuindo assim, 
para uma sociedade mais solidária, democrática, justa e feliz.

Diversidade cultural e o multiculturalismo relacionam-se 
diretamente com a educação e a questão religiosa. Por meio da 
educação, a cultura é veiculada por instituições educadoras e apreendida 
pelas novas gerações. Dessa forma, as pessoas aprendem a ver culturas 
diferentes, e as julgam do seu ponto de vista. Como expressa Nelson 
Mandela: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, 
por sua origem ou, ainda, por sua religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender, e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas 
a amar”. Por isso, é importante entender como a educação viabiliza o 
multiculturalismo e possibilita a diversidade cultural, criando um espaço 
democrático que dê lugar ao encontro e à convivência entre as culturas 
e as religiões.

[...] Uma cultura pode tornar-se estéril e encaminhar-se para a 
decadência, quando “se fecha em si própria e procura perpetuar formas 
antiquadas de vida, recusando qualquer mudança e confronto com a 
verdade do homem”. A formação de uma cultura capaz de enriquecer o 
homem exige, ao contrário, o envolvimento de toda a pessoa, que nela 
desenvolve a sua criatividade, a sua inteligência, o seu conhecimento 
do mundo e dos homens, e investe, ademais, a sua capacidade de 
autodomínio, de sacrifício pessoal, de solidariedade e de disponibilidade 
a promover o bem comum (Doutrina Social da Igreja – 556. 2005, p. 
308).
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Olhar Afetivo, Diálogo e Partilha 

Segundo Boff (2007, p. 61), o processo de globalização é mais que 
um fenômeno econômico-financeiro-comunicacional e representa uma 
nova fase da história da Terra e da Humanidade. É o momento em que 
todas as tribos podem se encontrar e trocar saberes, valores, tradições 
espirituais e éticas e propiciar um diálogo entre as mais diferentes 
culturas e religiões. “A humanidade deu-se conta de que podemos ser 
humanos, sábios e religiosos das mais diferentes formas. Todas elas 
revelam virtualidades latentes no ser humano” (BOFF, 2007, p. 61).

Conforme Otto (1985, p. 25), religião é um deslumbramento 
diante do sagrado, o sentimento do misterioso (numinoso). Chama 
de numinoso o que as pessoas experimentam intimamente no 
relacionamento com o ser divino. É o estado emocional de mistério 
tremendo e fascinante que se forma na alma quando algo de sagrado 
é percebido. No numinoso, tal “energia suscita na pessoa humana 
atividade, zelo, tensão e prodigiosa força, seja no ascetismo ou na luta 
contra o mundo e a carne, seja na atuação e atos heroicos perpassados 
de exaltação”. A experiência profunda com o Transcendente.

“Se existe um campo da experiência humana que apresente algo 
próprio, que apareça somente nele, esse campo é o religioso” (OTTO, 
2007. p. 35). 

Sobre o sagrado e o profano, Eliade nos dá uma definição muito 
simples do que é o sagrado: é o oposto do profano. Sagrado indica algo 
que é separado e consagrado; profano denota aquilo que está em frente 
ou do lado de fora do templo. Eliade acredita que o homem obtém 
seu conhecimento do sagrado porque este se manifesta como algo 
totalmente diferente do profano (GAARDER, 2000, p.18).

[...] o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no Mundo, 

duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história. 

Estes modos de ser do Mundo não interessam unicamente à história das 

religiões ou a sociologia, não constituem apenas o objeto de estudo histórico, 
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sociológico, etnológico. Em última instância, os modos de ser sagrado e 

profano dependem das diferentes posições que o homem conquistou no 

Cosmos e, consequentemente, interessam não só ao filósofo, mas também a 

todo investigador desejoso de conhecer as dimensões possíveis da existência 

humana (ELIADE, 2001, p.20). 

Vigil (2007, p.134) indica algumas pistas fundamentais dizendo 
que, viver e promover a espiritualidade pluralista não é uma moda, 
nem uma atividade a mais, da qual se possa prescindir. Crê que é algo 
constitutivo de uma verdadeira espiritualidade integral, nos dias de 
hoje. Mais ainda: antes e subjacente à teologia do pluralismo religioso, 
está à espiritualidade do pluralismo religioso, que se respira e expande 
mesmo sem livros e sem teologias, como que por osmose, por intuição, 
como obra do Espírito, pelos muitos caminhos de Deus.   

Espiritualidade e fé, aprendizagens que se iniciam na experiência 
partilhada com as outras pessoas, Boff (2003, p.21) contribui assim 
dizendo: o decisivo não são as religiões, mas a espiritualidade 
subjacente a elas. É a espiritualidade que une, liga e re-liga e integra. Ela 
e não a religião ajuda a compor as alternativas de um novo paradigma 
civilizatório.     

Boff (2003, p.151) em Saber Cuidar elucida: o ser humano pode 
cultivar o espaço do Divino, abrir-se ao diálogo com Deus, confiar a ele 
o destino da vida e encontrar nele o sentido da morte. Surge então a 
espiritualidade que dá origem às religiões. Elas expressam o encontro 
com Deus nos códigos das diferentes culturas.

Tudo o que vive precisa ser alimentado [...]. O cuidado vive do amor primal, da 

ternura, da carícia, da compaixão, da convivialidade, da medida justa em todas 

as coisas (BOFF, 2003, p. 190).

Para Fernandes (2000, p.27), “religiosidade é a dimensão mais 
profunda da totalidade da vida humana. É a busca da abertura ao 
Transcendente, aquilo ou aquele que ultrapassa a superfície da vida, o 
sentimento radical da existência”.          
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Sandrini (1988, p.44) vai assegurar que “a religião é a vivência 
comunitária da religiosidade. As diversas religiões são maneiras 
concretas das pessoas viverem a sua religiosidade. Só se pode falar em 
religião quando a religiosidade é vivida em comunidade”.   

Junqueira (2004, p.103) afirma que a “religião é o fenômeno 
produzido pelas sociedades humanas, situadas em contextos históricos 
geográficos diferentes, para responder às questões fundamentais da 
existência humana, no seu aspecto de limite, mas também anseio de 
transcendência”. 

Barbosa (2011, p.91-92) diz que a religiosidade, é parte constitutiva 
da identidade histórico-cultural do Brasil, assim como do mundo. Não é 
possível ignorar isso, muito menos no âmbito educacional, pois a escola 
é responsável por formar cidadãos para o mundo, em contato com essa 
religiosidade. [...] a construção de uma ética transconfessional que na 
escola exige [...] saber como dialogar, conviver e respeitar o outro no seu 
espaço de fé e da prática religiosa.   

Certamente a disciplina contribuirá na formação do educando 
para apropriação dos conhecimentos específicos relativo às diversas 
tradições e/ou culturas religiosas, possibilitando o exercício do diálogo 
inter-religioso numa perspectiva cultural que visa à compreensão das 
múltiplas experiências religiosas da humanidade. 

Para Junqueira (2013, p. 611):

O objetivo do ensino religioso escolar é proporcionar ao estudante experiências, 

informações e reflexões que o ajudem a cultivar uma atividade dinâmica de 

abertura ao sentido mais profundo de sua existência em comunidade a uma 

organização responsável ao seu projeto de vida [...] 

Através do contato e do diálogo com outra pessoa é que o 
estudante poderá compreender o processo de alteridade, no qual: “[...] 
dialogar é exercitar essencialmente a escuta; é conhecer o outro em 
diferentes espaços e situações [...] é respeitar os costumes; dialogar não 
é falar do outro, sobre o outro, para o outro; dialogar é ouvir e falar com 
o outro” (OLIVEIRA, 2007, p. 111).    
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É indiscutível o valor do estudo do fenômeno religioso em suas 
diversas manifestações, pois, contribui para a educação integral do ser 
humano. Proporciona o diálogo inter-religioso e um espaço de respeito 
pela diversidade tendo como pressuposto o caráter científico. O 
conhecimento religioso enquanto patrimônio da humanidade necessita 
estar à disposição na sociedade de forma laica, estimulando, sobretudo, 
o diálogo com as diferenças. 

Nesta perspectiva, contempla as questões da intolerância religiosa 
e suas consequências para a vida em sociedade, pois, a intolerância de 
qualquer natureza gera a discriminação, o preconceito, a injustiça, entre 
outros. A tolerância religiosa é a garantia de que cada um escolhe sua 
religião, inclusive, de não possuí-la, é a garantia do direito à diferença.  

Sanchez (2005, p.16-17) recorda que uma das primeiras 
experiências que vivemos no início de nossas vidas é, justamente, a 
de que somos diferentes das pessoas e do mundo. Aos poucos, vamos 
descobrindo que as pessoas têm características que as diferem de nós, 
o que vale também para as culturas. É a experiência da alteridade. A 
descoberta da alteridade, portanto, é, antes de tudo, a experiência 
da diferença. Este é o núcleo central das culturas: a existência das 
diferenças. 

As diferenças devem ser respeitadas e o que define a cultura de um grupo ou 

povo é a diferença construída histórica e coletivamente. (SANCHEZ, p. 18).

Sanchez (2005, p.16) ainda adverte que a experiência que 
vivemos no cotidiano é caracterizada pela cultura onde vivemos. Assim, 
ao mesmo tempo em que a nossa experiência é marcada pela cultura, 
também medeia os diversos elementos culturais que chegam. É um 
processo dialético, em que cada um de nós influencia a cultura e, ao 
mesmo tempo, é influenciado por ela. Por isso, cada pessoa é, ao mesmo 
tempo, produto da cultura onde vive e produtora de cultura.

É fundamental que o professor de ensino religioso não seja 
proselitista e também fundamentalista. Em primeiro lugar, precisa 
conhecer a realidade, a cultura local, ter consciência de que sua 
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disciplina e os conteúdos abordados apresentam realidades maiores que 
trazem angústias e preocupações que o professor necessita trabalhar: 
o pluralismo ético, social, cultural, religioso; as diversas culturas e 
tradições; o indiferentismo religioso; o ateísmo prático; o secularismo; o 
consumismo; os novos movimentos religiosos, etc.

Para tal, o ensino religioso deve ser trabalhado de forma interdisciplinar, visando 

à educação integral do aluno, à formação de valores fundamentais, através da 

busca do transcendente e da descoberta do sentido mais profundo da existência 

humana, levando em conta a visão religiosa do educando (JUNQUEIRA, 2002, 

p.104).  

Como componente curricular, o ensino religioso passa a ser 
compreendido como elemento da formação integral do educando, que 
visa desenvolver uma vivência e uma filosofia de vida fundamentada na 
ética, na justiça, nos direitos humanos e na defesa da dignidade do ser 
humano; em outras palavras na formação para a cidadania.

“Ensino Religioso, direito de todo cidadão” (JUNQUEIRA, 2002, 
p.81-82)

O fenômeno religioso em questão é investigado pelos diversos 
campos do conhecimento científico. As Ciências da Religião possibilitam 
na sua perspectiva transdisciplinar, um diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento, promovendo a interlocução entre as diversas disciplinas 
que constroem o conhecimento científico: a história, a arte, a filosofia, a 
teologia, a biologia, a linguística. 

Ao citar Jaques Delors no Relatório da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI, apresentado para a UNESCO, destaca-
se algumas recomendações que vêm contribuir para a reflexão da 
importância do ensino religioso integrado as demais disciplinas: 

Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o 

mundo para uma maior compreensão mútua, mais sentido de responsabilidade 
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e mais solidariedade, na aceitação das nossas diferenças espirituais e culturais. 

A educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel 

bem concreto a desempenhar no cumprimento desta tarefa universal: ajudar a 

compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um se compreenda melhor 

a si mesmo. (DELORS, 1998, p.50).

Nesse contexto, como componente curricular, o ensino religioso 
é “parte integrante da formação básica do cidadão”, tem como “objeto 
a compreensão do fenômeno religioso presente historicamente nas 
civilizações e culturas expresso em manifestações religiosas”. Surgindo 
assim a oportunidade do diálogo, do conhecimento das diversas 
tradições religiosas, suas manifestações culturais, ritos e principalmente, 
do respeito às diferenças.

Prática Integrada e Integradora

Para Viesser (1994, p. 16) entender, o processo didático do ensino 
religioso como totalidade abrangente, implica, vincular seus objetivos, 
conteúdos, relação ensino-aprendizagem aos múltiplos processos sociais 
nos quais estão implicadas dimensões políticas, ideológicas, éticas, 
religiosas e pedagógicas, que formulam esses objetivos, seus conteúdos 
e metodologias, conforme a dependência ou interdependência de 
condições no contexto histórico. 

A eficiência no cumprimento da LDB faz com que o ensino 
religioso contribua para a formação ética do educando, como evidencia 
Soares (2010, p. 19): “trata-se de iniciar o educando numa religião, dar 
a ele noções de história das religiões, contribuir com sua formação ética 
ou introduzir na dinâmica plural de mundo [...]” (SOARES, 2010, p. 19). 
Conforme os PCNER – documento lançado pelo MEC concomitante à Lei 
9.475/97, que modificou o artigo 33, da Lei 9394/96 –, na escola, esse 
componente curricular tem o objetivo de garantir a todos os educandos 
a possibilidade de estabelecerem diálogo com o diferente, com as 
diferentes culturas e tradições religiosas.       
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           De acordo com Soares (2010, p.125), o modelo das Ciências 
da Religião, sem negar que a religiosidade e a religião sejam dados 
antropológicos e socioculturais passíveis de cultivo adequado, parte do 
princípio de que,

O conhecimento da religião faz parte da educação geral e contribui com a 

formação completa do cidadão, devendo, assim, estar sob responsabilidade 

dos sistemas de ensino e submetido às mesmas exigências das demais áreas do 

saber que compõe os currículos escolares (PASSOS 2007, p. 65)

O estudo da religião torna-se uma via indispensável na 
tarefa urgente de educar para a convivência universal, e mais, para a 
sobrevivência humana e ecológica em tempos de crise planetária. O 
conhecimento das alteridades religiosas é um objetivo educacional sem 
o qual não se podem conhecer verdadeiramente as particularidades e 
a totalidade que compõem nossa vida sempre mais globalizada e, com 
maior razão, a lógica religiosa inerente a muitos conflitos mundiais em 
franco curso ou, cinicamente, anunciados por certos blocos de poder 
(PASSOS, 2007, p. 125).

Na expressão de Usarski (2006, p. 113-127), esta disciplina tem 
estrutura multidisciplinar interagindo com várias ciências auxiliares, 
realizando um inventário abrangente e comparativo, suas interações 
com outras áreas da vida que perpassam o campo acadêmico e religioso 
embrenhando-se na esfera pública e agindo de forma impactante na 
sociedade.  

Deve ser ressaltadado que o educador da disciplina, crie 
momentos de reflexões, debates, questionamentos com seus estudantes 
que os levem a verdadeira construção de suas verdades de fé, nas suas 
convicções religiosas e que os ajude a construir um sentido para a vida 
plena e digna.

Com essa modificação, a religiosidade passa a ter um papel 
e uma responsabilidade de também contribuir para o cultivo do 
respeito mútuo, pois não existe outra maneira de se tentar reunir as 
mais diferentes crenças religiosas se não houver respeito e diálogo. Na 
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percepção de Paulo Freire (1980, p. 92-93), “o diálogo é o encontro dos 
seres humanos mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 
esgotando, a relação eu-tu”.

A exposição dos conteúdos necessita cultivar religiosidade de 
maneira não confessional, e sim de forma cultural, ensinando valores, 
despertando críticas, mas, acima de tudo, o respeito por todas as formas 
de religião. “A missão supõe, evidentemente, a fé: fé na cultura e fé nas 
possibilidades do espírito humano... é missão muito elevada e difícil, 
uma vez que supõe, ao mesmo tempo, arte, fé e amor” (MORIN, 2001, 
p. 102).

Em consonância com Libâneo (1991, p.42) o professor deve: 
saber interagir com o aluno, respeitar as diferenças individuais, saber 
que somente o aluno é o autor da própria aprendizagem e incentivar 
a pesquisa e a criatividade. Esses aspectos podem, sem dúvida, ser 
observados na formação de professores das séries iniciais. Atuante no 
processo de ensino-aprendizagem, agente de transformação social, 
integrante essencial do processo da educação, não é apenas professor. Ele 
participa de outros contextos de relações sociais que, na sua articulação, 
afetam a atividade prática do professor. A eficácia do trabalho docente 
depende de sua filosofia de vida, das convicções sociais e políticas, do 
preparo profissional, das características da vida familiar e da satisfação 
pessoal, entre outros fatores.    

Soares (2010, p.125) descreve que, educar alguém é transmitir 
conhecimentos e valores, algo muito distante da atitude de quem vive 
em cima do muro. Nesse sentido, Passos tem razão quando afirma que:

A educação geral, fundada em conhecimentos científicos e em valores, assume 

o preceito religioso como um elemento comum às demais áreas que fazem 

dos currículos e um dado histórico-cultural fundamental para as finalidades 

éticas inerentes à ação educacional. Portanto, nesse modelo não se afirma o 

ensino da religião como uma atividade cientificamente neutra, mas, com clara 

intencionalidade educativa, postula-se a importância do conhecimento da 

religião para a vida ética e social dos educandos (PASSOS, 2007, p. 65-66).
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Deste modo, será de suma importância ao componente 
curricular de ensino religioso criar um diálogo saudável entre diversas 
religiões, fazendo com que o ser humano se localize no mundo com 
um desempenho fraternal, oferecendo possibilidades para o educando 
escolher suas próprias crenças, entendendo que todas têm um valor 
inestimável para quem as professa. Para os que ministram (ministrarem) 
a disciplina vale ressaltar o pensamento a seguir:

Em face da diversidade religiosa existente no Brasil, o primeiro vilão que se 

precisa combater é o preconceito. O medo pelo diferente, às discriminações 

socialmente divulgadas e opiniões alteradas criam nas mentes dos educandos 

concepções errôneas e julgamentos precipitados; com isso, surgem também 

generalizações simplificadas e conceitos sem fundamentos. O educador, que 

é pesquisador, combate essas práticas, passa a olhar o diferente com uma 

ótica de compreensão humana e desejo de aprender, promovendo, assim, um 

diálogo plural. Na verdade, o melhor remédio para o preconceito é a busca do 

conhecimento. Ele é o alicerce do ensino religioso é “um caminho de reflexão 

sobre o sentido da vida e prática da justiça, na solidariedade, sendo para o 

ser humano a plena condição do exercício da liberdade; e para a sociedade, 

o comportamento solidário de todos os seres humanos” (CATÃO, 1994, p. 92).

Soares (2010, p.217) opina dizendo que, o papel da escola é o 
de garantir um diálogo permanente e inter-religioso sobre as diversas 
concepções de religião, não cabendo nenhum tipo de proselitismo. 
Não cabe à escola desenvolver nenhuma religiosidade em suas salas de 
aula, “mas antes, aprimorar a cidadania e a humanização do estudante, 
também, por meio do conhecimento da religiosidade”.  

Conforme Caron (1999, p.38) o ensino religioso apresenta-
se como proposta pedagógica, o desafio de “colocar-se a serviço do 
desenvolvimento da religiosidade do ser humano, isto é, do desejo 
de busca do sempre mais, de algo que o impulsiona ao translimite, ao 
Transcendente dentro ou fora da religião”. 

O novo olhar para o ensino religioso, trabalha valorizando o 
pluralismo religioso e a diversidade cultural presente na sociedade 
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brasileira, facilitando assim, a compreensão das formas de exprimirem o 
Transcendente. Consequentemente, necessita:

Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o 

fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto 

do educando; subsidiar o educando na formulação do questionamento 

existencial, em profundidade, para que ele possa dar sua resposta devidamente 

informado; analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e 

manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais; facilitar 

a compreensão do significado das afirmações e verdades da fé das tradições 

religiosas; refletir o sentido da atitude moral como consequência do fenômeno 

religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser 

humano; possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção 

de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável (FONAPER, 

2009, p. 47.Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso). 

Nos parâmetros do FONAPER (2009, p.50) a finalidade da 
disciplina é subsidiar o conhecimento através do tratamento didático 
de eixos de conteúdos que incluem: culturas e tradições religiosas; 
escrituras sagradas e/ou tradições orais; teologias; ritos e ethos, para ir 
sensibilizando para o mistério, capacitando para a leitura da linguagem 
mítico simbólica e diagnosticando a passagem do psicossocial para a 
metafísica/Transcendente.

Concordando com Junqueira (2002, p.125-126), o educador 
neste campo tem papel relevante, pois:

a) deve ser guia e estar atento e disponível aos caminhos dos educandos; b) 

deve escutar o que os alunos sabem e necessitam expressar; c) não deve ser 

o único e principal informante; d) deve conectar os temas propostos a outros 

conteúdos e à realidade; e) deve possibilitar a intervenção do maior número de 

alunos; f) deve dar fisionomia pessoal ao seu trabalho; g) deve dar organicidade 

ao processo educacional; h) deve ter a compreensão do educando como sujeito 

competente e capaz, que necessita partilhar sua vida com o grupo; i) deve saber 
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organizar os espaços e o tempo de acordo com as exigências do trabalho a ser 

executado.

O estudo do fenômeno religioso e da religiosidade pode, com 
uma visão crítica, acadêmica e científica, contribuir para que se caminhe 
cada vez mais para o encontro de culturas, de pessoas de fé, religiosas, 
que, com seus saberes diversos, com suas culturas diferentes, com 
suas experiências diversificadas, descubram o sentido último das suas 
existências no encontro de horizontes, permitindo assim o acolhimento 
mútuo e a erradicação de todo preconceito e de toda discriminação. 

Este encontro conta com o ensino das artes, da literatura e da 
história. Elas e tantas outras são disciplinas que, juntas, podem trilhar 
uma excelente caminhada para contribuir com o diálogo, o respeito 
aos direitos humanos, em vista da cultura da paz e da convivência ética 
e fraterna. Também, vem ajudar na compreensão e no significado da 
linguagem simbólica das diferentes religiões, predispondo o respeito 
aos diferentes modos de manifestar as crenças. 

Figueiredo (1995, p. 110) ressalta que, como disciplina integrante 
do sistema educacional na sua globalidade, o ensino religioso é o processo 
de educação da dimensão religiosa do ser humano que, na busca da sua 
razão de existir, realiza a experiência do religioso, num movimento de 
relação profunda consigo mesmo, com o mundo cósmico, com o outro, 
seu semelhante, e com o Transcendente.

Filoramo e Prandi (1999, p. 14) defendem a ideia de um modelo 
de integração, no pluralismo metodológico, em que cada disciplina (de 
viés explicativo ou compreensivo) resguarde, no seu interior, os seus 
próprios pressupostos metodológicos e de cientificidade. Propõe as 
Ciências das Religiões como campo disciplinar, dinâmico em diálogos 
entre as disciplinas. 

Ao mostrar que o sagrado perpassa todas as religiões, o seu 
ensino poderá contribuir com a ética mundial defendida por pensadores 
como Hans Küng (1992), Jürgen (2005) e, no Brasil, por Leonardo Boff 
(2003).
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Em momentos críticos como os que vivemos, revisitamos a sabedoria ancestral 

dos povos e nos colocamos na escola de uns e outros. Todos nos fazemos 

aprendizes e aprendentes. Importa construir um novo ‘ethos’ (modelação 

da casa humana) que permita uma nova convivência entre os humanos com 

os demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica; que propicie 

um novo encantamento face à majestade do universo e à complexidade das 

relações que sustentam todos e cada um dos seres (BOFF, 2003, p.27).

Para Eliade (1992, p. 134), o sagrado e o profano constituem duas 
modalidades de ser no mundo e dependem das diferentes posições que 
os humanos conquistaram no cosmos. Destaca-se o que Eliade diz sobre 
a questão de se trabalhar o fundamento religioso presente em todas 
as culturas, consequentemente, um patrimônio da humanidade a ser 
conhecido: conhecer as situações assumidas pelo homem religioso, 
compreender seu universo espiritual é, em suma, fazer avançar o 
conhecimento geral do homem. É verdade que a maior parte das 
situações assumidas pelo homem religioso das sociedades primitivas 
e das civilizações arcaicas há muito tempo foram ultrapassadas pela 
História. Mas não desapareceram sem deixar vestígios: contribuíram 
para que nos tornássemos aquilo que somos hoje; fazem parte, portanto, 
da nossa própria história. (ELIADE,1992, p. 134).

Tillich (2009, p. 115) também discute a relação entre o estilo 
artístico e a religião. Não que haja um estilo melhor do que o outro para 
retratar o sagrado. Analisando o estilo de diferentes obras de arte, Tillich 
chega a “conclusão de que cada estilo indica a auto interpretação do 
ser humano em resposta à questão do significado último da vida”. Em 
cada expressão artística, é possível identificar a preocupação suprema, 
“pois o absoluto não se restringe a formas particulares de coisas ou 
experiências”.

Tillich (1985, p.5), tem a seguinte afirmação: “fé é estar possuído 
por aquilo que nos toca incondicionalmente”. Nessa perspectiva, a história 
das religiões seria a história do que toca as pessoas incondicionalmente. 
Tillich (2009, p.44-45) ainda afirma que:
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A religião, no sentido básico e mais abrangente da palavra é “preocupação 

suprema” [ultimate concern], manifesta em todas as funções criativas do 

espírito bem como na esfera moral na qualidade de seriedade incondicional 

que essa esfera exige. [...] Não se pode rejeitar a religião com seriedade plena, 

porque a seriedade absoluta, ou o estado em que nos preocupamos de maneira 

suprema, já é religião. A religião é a substância, o fundamento e a profundidade 

da vida espiritual dos seres humanos. Este é o aspecto religioso do espírito 

humano.

O estudo é ao mesmo tempo instigante e desafiador. Realmente 
é uma verdadeira mudança, a necessidade de superar o paradigma do 
Ensino Religioso Tradicional com o novo Ensino Religioso pautado no 
respeito e no diálogo entre as Culturas e Religiões. É preciso construir 
um novo conceito que vise à formação integral do educando em parceria 
com as demais disciplinas, família e sociedade. 

Considerações Finais

O ensino religioso tem muito a contribuir, já que lhe é peculiar à 
transmissão de valores e máximas que ajudam a compreender melhor o 
mundo, a vida, a natureza, as pessoas.

As grandes questões religiosas estão em foco no mundo inteiro 
tocando o coração de todos, abalando a paz! Não tem como negar aos 
estudantes o conhecimento, devemos sair da nossa área de conforto e 
dialogar com a verdade, com ética e justiça, todos os fatos que ocorrem 
ao nosso redor.

O espaço escolar é um dos lugares onde crianças e jovens fazem a 
experiência que certamente vai persistir por toda vida, e o dinamizador 
é o professor. Mas, para que esta mediação seja positiva, o educador 
necessita ter um carisma de acolhimento e abertura sendo afetivo e 
sensível, estimulando e valorizando o que cada um consegue produzir.

A presença deste professor que acredita na vida gera confiança, 
até mesmo para os colegas de trabalho, e nisto Gruen (1995, p.131) 
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ressalta: o professor que trabalha com ensino religioso não é só um 
docente; é educador, mestre de vida, em sua vida e no relacionamento 
com os outros tem que cultivar suficientemente religiosidade. Tem que 
crer na vida, na busca, no sempre mais, tem que acreditar no que diz.    

Assmann (1998, p. 34), valoriza a importância sobre o encanto 
na educação “o reencantamento da educação requer a união entre 
sensibilidade social e eficiência pedagógica. Portanto, o compromisso 
ético-político do/a educador/a deve manifestar-se primordialmente na 
excelência pedagógica e na colaboração para um clima esperançado no 
próprio contexto escolar”. 

Sung (2006, p. 126), reforça o pensamento dizendo que a 
esperança, a sensibilidade social, a eficiência pedagógica, uma nova 
racionalidade e compromisso ético-político são conceitos que circulam 
em volta e, ao mesmo tempo, constituem a sua noção de reencantamento 
da educação. 

Para Geertz (1989, p.15), o multiculturalismo é como teias de 
significado das vivências concretas dos sujeitos de uma determinada 
sociedade, e, por meio dela, estipulam-se regras, convencionam-se 
valores e significações que possibilitam a comunicação dos indivíduos 
e dos grupos. Cada cultura tem sua forma de conceber o mundo, de 
modo que não há lugar para discriminação, pois as culturas, por serem 
peculiares, não podem ser hierarquizadas. 

No entanto, a educação encontra um desafio. O desafio é o de 
escapar do risco de, nas várias leituras que partem da pluralidade de 
culturas, esquecer-se de olhar para a base comum de todas as culturas, 
a possibilidade da unidade na diversidade, que está na constatação de 
que é o ser humano aquele que produz cultura. Nas palavras do Concílio 
Vaticano II: 

Pela palavra “cultura”, em sentido geral, indicam-se todas as coisas com as quais 

o homem aperfeiçoa e desenvolve as variadas qualidades da alma e do corpo; 

procura submeter a seu poder pelo conhecimento e pelo trabalho o próprio 

orbe terrestre, torna a vida social mais humana, tanto na família quanto na 
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comunidade civil, pelo progresso dos costumes e das instituições; enfim, 

exprime, comunica e conserva, em suas obras, no decorrer dos tempos, as 

grandes experiências espirituais e as aspirações, para que sirvam ao proveito 

de muitos e ainda de todo gênero humano (CONCÍLIO VATICANO II, 1968).

A interação com os diferentes saberes como a literatura, teologia, 
artes, história, entre outros, possibilita novas reflexões e novos olhares, 
criando à necessidade de ressignificar a relação entre os conteúdos 
e expressões entre fé, cultura e a contemporaneidade, valorizando 
amplamente a construção do conhecimento com excelência.  

A procura por um novo olhar e uma nova proposta de apresentação 
dos conteúdos que valorizem o conhecimento religioso, cultural, social, 
o diálogo e o respeito entre as diferentes tradições religiosas será 
fundamental para superação de qualquer tipo de intolerância religiosa, 
preconceito, discriminação e estimulando o acolhimento mútuo. A 
implementação da cultura de paz será a verdadeira ação que pode 
ser oferecida pelo ensino religioso em consonância com as demais 
disciplinas aos estudantes, propondo em seus debates uma ampliação 
de visão de mundo, o combate à intolerância, garantindo o exercício da 
cidadania e o direito da expressão religiosa, na certeza de que serão 
os melhores ensinamentos que a escola poderá proporcionar às suas 
crianças e jovens. 

            Bello (1998, p.169) convida para a construção do conhecimento 
com total liberdade ao momento histórico em que vivemos e solicita 
para uma abertura com relação às culturas e religiões diferentes, não só 
para satisfazer um interesse cognitivo e uma espontânea curiosidade, 
mas também para estabelecer comparações e estreitar os laços, a fim 
de realizar, quem sabe, uma união da humanidade além das diferenças.

           A busca pela formação integral do ser humano, sob a ótica 
interdisciplinar é a possibilidade da verdadeira tentativa de continuar a 
caminhada com esperança na certeza de que, novas iniciativas brotarão, 
por meio de uma metodologia criativa e inovadora. Um novo desafio a 
enfrentar e o caminho a ser percorrido está bem claro: é o respeito ao 
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próximo. Respeitar independente de credo, cultura, cor, classe social, 
política ou religião. Coexistir é o primeiro passo para a convivência 
humana fraterna. 
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