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RELIGIÕES E SEITAS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como 
são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura . A cabeça 
pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem 
olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, 
que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso 
faz da compreensão sempre uma interpretação.1 

Leonado Boff 

 
Escolhi introduzir este estudo, citando um trecho do livro, A Águia e a Galinha2, 
para convidá-lo a deixar de lado, ao máximo que puder, os conceitos formados a 
respeito de cada tema a ser abordado, para que você entenda de maneira 
equilibrada e objetiva o que é e o que representa a religião, como ela se projeta na 
cultura humana, as principais religiões e seitas, seus conceitos, práticas e 
principalmente sua relação com o cristianismo.  
 
Antes de iniciarmos o módulo específico, buscaremos compreender alguns do 
principais conceitos de  Teologia, diga-se, tema pouco conhecido por boa parte da 
população evangélica brasileira e que na verdade, nos oferecerá uma base para o 
entendimento do assunto - Seitas e Religiões. 

 
 
 
 
 

Alan Pereira da Silva.  

Alan P Silva – Março de 2008 
 
 

 
 
 
                                                 
1 Leonardo Boff. A Águia e a Galinha: Uma Metáfora da Condição Humana. 
2 Boff, op cit, p. 
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CAPÍTULO 1 - TEOLOGIA 
 

O QUE É TEOLOGIA? 
 
 

Esta pergunta ainda é feita em pleno século XXI.  A teologia pode ser definida e 
apoiada de várias formas, para isto, basta seguir uma de suas linhas de pensamento. 
O nosso ponto de vista e a Teologia Bíblica extraída do pensamento judaico-
cristão. 
 

Teologia por definição – Significa 
literalmente estudo sobre Deus, (do grego 
– θεóς = theos, "Deus"; + λóγος, logos, 
"palavra", por extensão, "estudo") 3 ; 
Ampliando o conceito, estudo sobre 
divino de maneira geral.. 
 
Portanto é a ciência4 que estuda sobre o 
divino, a divindade e suas relações com o 
homem e com o universo. Teologia pode 
ser entendida como a ciência de Deus e 
das coisas divinas 5 . Alguns filósofos a 
define como “ciência das coisas divinas”6. 
 

De forma simples é a disciplina que estuda a pessoa de Deus (divino), sua natureza, 
atributos, caráter, revelação e propósitos. Em sentido amplo, envolve as relações de 
Deus com sua criação, em especial com a raça humana, e o plano de salvação.  
 

O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego, através da 
filosofia7. Entendiam que a teologia era relacionada aos mitos8 - uma tentativa de 
explicar o inexplicável. 
 

O termo ”Teologia” é muito utilizado pelos cristãos. A Igreja primitiva adotou a 
palavra Theologia quando os cristãos penetraram no ocidente. Os gregos usavam 
theologia para falar das histórias e ensinos acerca de seus deuses. A Igreja relacionou 
o termo ao Deus de Israel revelado de modo definitivo em Jesus Cristo. Para os 
cristãos significa o estudo acerca de Deus.  
 
A Teologia em sua forma original não está relacionada somente a fé cristã, mas ao 
estudo da revelação de qualquer deus ou coisa relacionada ao divino. 
 
 

                                                 
3 CUNHA, 1986. 
4 Por ter um objeto de estudo que é a palavra revelada – Bíblia. 
5 Boyer (1978, pg. 603) 
6 Platão e Aristóteles. 
7 Platão (379 a.C.) 
8 O mito é a tentativa de explicar os acontecimentos da vida, os fenômenos naturais, as origens do Mundo e do 
Homem por meio de deuses, semi-deuses e heróis. 
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TEOLOGIA DIZ RESPEITO A DEUS? 
 
 

Se teologia é palavra revelada, então a revelação é o seu alvo; Para os cristãos - a 
revelação do Deus de Israel. Deus é o assunto da teologia cristã, assim como Jesus 
Cristo, o Deus-homem e também o Deus-espírito, o Espírito Santo.  
 
A Teologia dos judeus/cristãos tem como direção entender o Deus revelado aos 
patriarcas, conhecido por Israel e feito homem em Jesus Cristo. Para os hebreus é 
compreendida como “o conhecimento de Deus” e ensina o compromisso pessoal 

com a fé e também uma participação no 
destino do povo. 
 
O conhecimento de Deus (Isaias 1.3, Jeremias 
2.8, 4.22; Oséias 2.20 e outros textos),  
apresentado na Bíblia tem significado bem 
diferente do que se tem hoje. Para nós, 
conhecer significa compreender através da 
razão, analisar e buscar relação de causa e 
efeito. Na Bíblia, de um modo geral, conhecer 
significa comunhão, familiaridade intima com alguém 
ou algo9, compromisso, confiança, obediência a 
vontade de Deus.  
 
Israel não via Deus como um ser divino alvo de 
estudos científicos, mas um ser divino que se 

aproxima, interage e se revela ao homem a fim propor o ideal de vida para a 
criação. 
 
Como disse um importante autor: Para nós a existência de Deus é a grande 
pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus, se não se 
admite que Deus existe.10 
 
Deus se revela porque quer se fazer conhecido pelos homens; Deseja que o homem 
tenha comunhão, familiaridade íntima, compromisso, confiança, obediência e vida 
plena. Amós falou a Israel: De todas as famílias da terra a vós somente conheci; portanto, 
todas as injustiças visitarei sobre vós (Am 3.2). 
 

A bíblia não pressupõe que Deus possa ser conhecido, mas afirma 
claramente que Ele se faz conhecer. 

 
 

� Salmos 103.7 – Fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. 
� Êxodo 6.3; Números 12.6-8; Ezequiel 20.5. 

                                                 
9 Smith, 2002, pg. 96 
10 Berkhof, Louis. Teologia Sistemática. São Paulo: Cultura Cristã. 1990. p. 12. 

 
Moisés e os 10 Mandamentos no Sinai 
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Negar conhecer Deus ou não querer conhecer Deus no pensamento Judeu, é 
rebelar-se contra ele e negar-lhe compromisso. A expressão comum hebraica “o 
conhecimento de Deus” traz assim pelo menos 3 idéias: 
 
 

� O sentido intelectual; 
� O sentido emocional; 
� O sentido da volitivo (vontade). 
 

 
No AT não tinham uma compreensão do que seria cérebro ou intelecto, não 
supunham que as pessoas pensavam com a mente, sentiam com as emoções e 
tomavam decisões com a vontade. A palavra que para eles abrigava todos estes 
sentidos era coração. Então, no coração todas essas atividades eram 
desempenhadas pela pessoa como um todo. Por isso, amar a Deus de todo o 
coração. 

Gênesis 6.5 - E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara 
sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só 
má continuamente.  
 

Gênesis 8.21 - E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse 
em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; 
porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem 
tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz.  
 

 
 
 
 

***** 
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PODEMOS VER TEOLOGIA NA BÍBLIA? 
 

Embora existam outros 
livros, não canonizados 11 
que contém histórias da 
Bíblia, somente a Bíblia é 
considerada o objeto de fé e 
prática cristã, que revela o 
maior conteúdo relativo ao 
Deus de Israel. 
 

 
A Bíblia é o objeto de 
estudo da teologia cristã; A 
Bíblia é Deus se revelando 
através da história de um 
povo; O cristão crê num 
Deus revelatus – Revelado; A 

revelação de Deus não cai do céu, mas se dá na nossa história. 
 
Curiosidade: Não encontramos o termo teologia na Bíblia, mas podemos achar - a 
palavra de Deus – Lc 8.21, Rm 3.2; I Pd 4.11. 
 

 
Para a fé cristã, o início desta revelação está registrado no AT. O AT é um livro 
pré-cristão (surgiu antes do cristianismo), porque prepara todo o acervo do Deus Pai 
revelado que aponta para o Deus filho – Jesus Cristo. O AT também é um livro cristão 
porque os cristãos o receberam de Jesus. O AT era a única Bíblia que a Igreja 
primitiva possuía. Então é o primeiro objeto de estudo da Teologia judaico-cristã. 
 

 
A BÍBLIA  

Bíblia significa livrinhos, livros pequenos (do grego byblos). A Bíblia é uma 
verdadeira biblioteca de escritos,  unificados em um só livro.  A Bíblia protestante 
contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.  

O Antigo Testamento católico-romano contém 46 livros e adições aos livros do 
Ester e Daniel. Os protestantes aceitam somente como canônicos os 39 livros do 
Antigo Testamento dos judeus.  

 

                                                 
11 Lista dos livros bíblicos considerados inspirados, pelos judeus, católicos e protestantes. 
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A Bíblia hebraica dos judeus da Palestina, possui somente os 39 do Antigo 
Testamento - sete a menos que a Bíblia dos Católicos, não contém alguns trechos 
dos livros de Ester e Daniel, e foi toda escrita em hebraico (livros originais). 

Os 7 livros adicionais os protestantes conhecem como apócrifos. Apócrifo do 
grego, apokrypha que quer dizer escondidos; Termo aplicado a um número de livros 
e escritos que aparecem na versão grega dos LXX, mas que não aparecem na Bíblia 
hebréia); A Igreja Católica chamam esses livros adicionais de deuterocanónicos ou 
livros do "segundo Cânon". 
 
Cânon - O termo grego kanon é de origem semítica e seu sentido inicial foi o de 
"cano". Mais tarde a palavra tomou o significado de "vara larga" ou fita de seda 
para tomar medidas utilizada por pedreiros e carpinteiros. O hebreu kaneh tem esse 
significado (Ez 40.3-5). O latim transcreve o vocábulo como "canon". A expressão 
adquiriu um significado simbólico: utilizou-se para identificar as normas ou patrões 
que servem para regular e medir. Então, cânon passa a ser a maneira de medir ou 
regular os textos que compõem as escrituras. 
 
A característica mais importante da Bíblia não é sua estrutura e sua forma, mas o 
fato de ter sido inspirada por Deus. Quando falamos de inspiração, não se trata de 
inspiração poética, mas de autoridade divina.  
 
Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez no NT (2Tm 3.16) e outra 
no AT (Jó 32.8), o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem autorizada ao 
homem é apresentado de muitas maneiras. Um exame das duas grandes passagens a 
respeito da inspiração encontradas no Novo Testamento, poderá ajudar-nos a 
entender o que significa a inspiração bíblica12. 
 
Paulo escreveu a Timóteo: "Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 
ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça" (2Tm 3.16). Em outras 
palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi "soprado por Deus" (gr., 
theopneustos) e, por isso, dotado da autoridade divina para o pensamento e para a 
vida do crente.  
 
Sobre a inspiração, um autor escreve de maneira interessante que ...homens movidos 
pelo Espírito, escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade 
para a fé e para a prática cristã. .. e, que ...na única vez em que o Novo Testamento usa a 
palavra inspiração, ela se aplica aos escritos, não aos escritores. A Bíblia é que é inspirada, 
e não seus autores humanos13. 
 

                                                 
12 Geisler, Norman L; Nix, William E. Introdução Bíblica: Como a Bíblia  chegou até nós. São Paulo: Vida. 
1997. p. 11 
13 Op. cit. p. 12. 
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Mas é importante lembrar que apesar de inspirada, ao cristão cabe a tarefa de 
interpretar adequadamente a Bíblia, ou seja, despi-la de seus trajes culturais e 
históricos, e descobrir o conhecimento existencial a ela subjacente. Um teólogo 
importante afirma que, a partir do momento que a Bíblia é despida desses trajes, a 
pessoa encontra a verdadeira mensagem do amor sacrificial de Deus em Cristo14. 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Rudolf Bultmann, apud. Geisler, Norman L; Nix, William E.  p.  19. 
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QUEM É DEUS? 
 

Rubem Alves disse que, ...ter uma definição de Deus implica aprisioná-lo na gaiola dos 
seus conceitos15. Um Deus que pode ser pensado não pode ser Deus. Isso significa 
que ele é menor que meu pensamento. É melhor entender Deus como o separado, 
mas próximo. 

 
 

Dizer que Deus é um espírito imutável, 
símbolo de poder, de sabedoria, 
santidade suprema, falar que Ele é a 
verdade, é onipresente, é apenas uma 
poética tentativa de definir o indefinível, 
é um conceito que pode ser escrito num 
livro, mas que nada tem a ver com a 
experiência das pessoas. 
 

 
É importante você saber que o Israel antigo não tentava defender a existência de 
Deus, tampouco prová-la, simplesmente aceitava que Deus existe e se revela ao 
homem. Em Israel não se cogitava este tipo de questionamento, inclusive pelos 
profetas, pois, de certo seria considerado um absurdo. 
 
Curiosidade - A Bíblia não descreve Deus fisicamente como homem, bem como 
não relata sua sexualidade – Deus é Deus, portanto não pode ser descrito e 
definido como homem (a não ser em Cristo é claro), isto só é feito através do 
antropomorfismo (Atribuição de forma ou caráter humano a objetos não humanos) 
ou nos “exageros” dos profetas (Isaías, Daniel, etc..). 
 
 

Algo muito interessante sobre Deus é que na fé de Israel, mesmo se tratando de um 
povo nômade (“bárbaro”) e de pouca instrução comparados às outras culturas da 
época, Ele se revela de forma especial, como um Deus organizado e 
infinitamente superior ao outros. Isto torna Israel de fato um povo escolhido que 
tem um Deus único Deus criador de tudo e de todos. É um verdadeiro protesto às 
demais narrativas que se concentram em histórias fantásticas de deuses desorganizados, sexuados, 
briguentos, cada um mais maldoso e corrupto que o outro.  
 
 

O Deus de Israel ultrapassa as noções comuns de tempo e espaço. Não está sujeito 
à temporalidade e a morte, Ele é eterno. Em termos atuais poderíamos dizer que 
sua existência não está restrita a uma dimensão, não está num lugar, nem no outro.  
 

                                                 
15 Entrevista de Rubem Alves, em 11/08/2007 para o site: http://aminhabusca.blogspot.com/2007/08/entrevista-
de-rubem-alves.html 
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Deus não é uma parte do universo como terra, sol, estrelas, cosmos, flores ou 
animais. Ele se situa acima do mundo e dos processos que aqui ocorrem - 
como seu criador e governante16.  
 

O NOME 
 
Quando Deus se revela a Moisés, Êxodo 3.13-15, 
seu nome é descrito pela representação de um 
tetragrama YHWH, 4 letras hebraicas, 
(ehyeh ,asher ,ehyeh), ao qual é traduzido por "eu 
sou aquele que sou" ou então, "eu sou aquele que é" ; 
 

� Yahweh (Iavé) – tradução conhecida e termo 
consagrado do Deus de Israel; 

 
� Jeová – Uma tradução “aportuguesada” do Jahovah ou Jeovah ; 
 
Nota : Devido ao tabu de não pronunciar o nome da divindade, o sacerdote 
substituía o tetragrama (YHWH), pela palavra Adonai (meu senhor). Mais tarde, no 
século XVI D.c, estudiosos interpolaram as vogais de Adonai: a-o-ai, daí, Jahovah 
ou Jeovah. 
 
 

Sugere que o nome de YHWH provém do verbo ser hebraico. : "o ser para todo o 
sempre", o ser absoluto ; na versão dos Setenta, que traduziu para o grego: εγω ειµι 
΄ο ον (ego eimi ho ôn). O verbo ser no hebraico é atemporal, vale dizer, projeta-se 
para o passado, presente e futuro. 
 
� Adonai – (Meu Senhor – heb) – Js 5.14  
 
Acredita-se que o nome de Iavé, podia ser encontrado em nomes pessoais 
hebraicos correspondentes a Yeho e Yahu. Yehokhakin (Joaquim), Yehoshuah (Josué 
ou Jesus). A forma Yahu é encontrada nos nomes Azaryahu (Azarias), Yahuddah 
(Judas) e Mattitiyahu (Matias). Também há uma forma curta Iah que aparece em 
outros nomes: Azaryah (Azarias), Tobiyah (Tobias) e na expressão hallelu-yah ("deus 
seja louvado"). 
 
� Théos (Deus - grego) – Mt 1.23 
� Kyrios (Senhor – grego) – Ex. 20.11 (versão LXX) 
� Abba (Pai – Hebraico) – Mt 6.9 
 
  
 

                                                 
16 GAARDER, Joistein (2005, pg. 156) 

 
Caracteres que representam o nome de Deus nas 
Escrituras em Hebraico. São conhecidos como 
Tetragrama 
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UMA REVELAÇÃO PROGRESSIVA 
 
A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe, a não ser para revelá-lo por 
meio de seus atos. Por isto a revelação bíblica de Deus é de natureza progressiva, e 
alcança sua plenitude em Jesus Cristo, seu Filho. 
 
1. Deus – antes de Moisés (séc. XIV a. C.) : 
 
 

� Dados arqueológicos constatam que os hebreus admitiam vários sistemas 
religiosos simultâneos, e nenhum deles se conflitavam. 
  
 

O culto ao "deus dos pais". Os líderes, rendiam culto especial ao chamado "deus 
dos pais" (Gn. 28.13 ; Ex. 3.6), o antepassado do clã. Cada clã possuía seu "deus 
dos pais", uma espécie de herói lendário que fundou o clã e transmitiu os costumes 
e instituições da família. O "deus dos pais" não tinha um local fixo de culto, residia 
em uma tenda especial e acompanhava as viagens do clã pelo deserto e pela estepe, 
assegurando o bom relacionamento com os vizinhos e protegendo os membros do 
clã contra os perigos das viagem. O "deus dos pais" não possuía uma representação 
figurativa, porque é extremamente difícil no deserto e na estepe a confecção de 
imagens; 

  
Os mitos. Há forte indícios 
que os antigos hebreus lidavam 
com histórias fantásticas e na 
presença imaginativa de seres 
fabulosos; Alguns defendem 
que a bíblia demonstra que  
acreditavam na existência de 
gigantes (Gn 6.4) ; No Dragão 
(gigantesco crocodilo – (Ez 
29.3); No monstro marinho 
Tannin e no dragão Leviatã – 
serpente marinha de muitas 
cabeças (Is 27.1 ; Sl 104.25-26 ; 
Sl 74.14); Entendiam por 
exemplço que acima da 
abóbada celeste, possuia um 
reservatório de água (Gn 8.2 ; I 
Rs 18.44);  
 

 

 
 
 
 

A Destruição de Leviatã - gravura de Gustave Doré (1865) 
 
No Antigo Testamento a imagem do Leviatã é retratada pela primeira 
vez no Livro de Jó, capítulo 3:8. Sua descrição na referida passagem é 
breve. Uma definição é que o “monstro que se representa sob a forma de 
crocodilo, segundo a mitologia fenícia” (Velho Testamento, 1957: 614). 
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2. Deus – Moisés e Palestina (sécs. XIII e XII)  
 
� Em Palestina, os hebreus, agora israelitas, tornam-se agricultores e fundam uma 
confederação tribal chamada Beni-Israel, filhos de Israel (Ex. 12.51; ); 
 

 

 O contato com a civilização cananéia provocou 
modificações na religiosidade israelita. O culto ao 
"deus dos pais" foi substituído pelo culto à El, o 
deus do céu, da palavra el, que originou no hebreu o 
termo eloá, eloim (plural) deus; Começam entender 
que o Deus dos pais é o mesmo Deus do céu; 

 
 

O deus El. deus do céu,  era o criador do mundo e da humanidade;  Os israelitas 
viam atributos do deus El ao deus Iavé (revelado a Moisés), compreendendo que o 
El é o mesmo Iavé, o único Deus. 
 

 
Iavé-El era adorado de várias formas – Apelidado conforme o contexto de atuação: 
 
 

- El Elion, o deus altíssimo (a parte mais alta de uma porta); 
- El Shaddai, "o todo poderoso, altíssimo" (na verdade, a etimologia da 

palavra sugere ser o deus da estepe: shaddu, estepe), era cultuado em Manre; 
- El Sebaot, o "deus das hostes celestiais", evocado nas batalhas, era adorado 

em Silo; 
- El Ro'i, o deus da visão, "o onisciente", cultuado em Neguebe; 
- El Olam, o deus eterno, cultuado em Berseba; 
- El Bethel, o deus de Bethel, cultuado nesta cidade;  
 

 

 
3. Deus - Período dos Juízes (secs. XII - X a. C.)  
 
 

No período pré-estatal, os israelitas mantiveram muito contato com deuses 
cananeus, além de El e de Baal, as divindades cananéias possuíam um atributo 
específico, de acordo com a divisão do trabalho que realizava. Havia Dagon, o deus 
do trigo; Astarte, a deusa do amor; Tammuz, o deus da vegetação; a deusa do Sol, 
Shapach, e a deusa-mãe Asherah associada ao culto de Baal. 
 

 
 

El Shaddai, "o todo poderoso, altíssimo" 
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A preocupação com a fecundidade da terra afetou profundamente o culto a Iavé. 
Cada tribo, passou a ter um estandarte, alguns em forma de animal : 

 
Era comum para os israelitas entenderem Deus na forma humana, com atributos 
humanos, de sexo masculino, e até mesmo atributos dos animais, como o caso dos 
símbolos das tribos de Israel;  
 

Na visão deles (AT) era um Deus implacável com quem o contestasse. Os textos 
do Pentateuco comentam a sua personalidade: Iavé descansa, arrepende-se, ira-se, 
alegra-se, ouve, vê e fala aos homens. Um Deus temível, exigente, vingativo e muito 
ciumento - reflexo de uma sociedade altamente militarizada, machista e patriarcal; 
 
4. Deus - Período da monarquia (secs. X - VII) 
 
 
 

Deus agora é o deus nacional da confederação tribal e não um deus dos pais e da 
tribo, apesar de ser o mesmo. 

 

A participação do Estado na religião. Quando 
a realeza unificou as tribos, deu realidade 
a idéia de Israel nação. Neste ponto, o 
culto a Deus era questão de Estado; 
 

O Deus dos pais agora é o Deus que 
governa Israel com sua corte celestial (I 
Sam 13.13); 
 

Dizia-se que Iavé possuía servos, 
mensageiros, um trono e indumentária; 
reinava em Israel assim como os outros 
deuses reinavam em outras nações; 
 

MUSEU DE ISRAEL, JERUSALÉM 

 
O rei Saul e seus guerreiros: na narrativa bíblica, o governante 
israelita é degolado pelos filisteus 

 

Judá representada por um Leão 
Gn 49.9 

 

Dã representada por uma Serpente 
Gn 49.17 

 

Naftali representada por uma Gazela 
Gn 49.21 
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Reformas religiosas. Os reis Saul, Asa, e Josafá proibiram a necromancia, a prostituição 
sagrada, em seguida, combateram a ereção de estacas divinas (massebah). Saul e 
depois Josias passaram a perseguir e a punir os feiticeiros com a morte (1Sm 
XXVIII, 3 e 9; 2Rs XXIII e XXIV).  
 
Ocorre gradativamente o desaparecimento do ro'eh, vidente e adivinho para 
questões privadas, cujo Samuel foi um dos últimos, é substituído pelo nabi (do 
cananeu, nabu, "aquele que foi chamado") - profetas.  
 
 
 

O CRIADOR E ÚNICO 
 
 

Criador 
 
 
 
 

A Bíblia diz que a humanidade encontra sua origem em Deus – Gn 1.1, No princípio 
criou Deus. Cremos pela palavra revelada, que na criação Deus extraiu de um mundo 
superior ao nosso o modelo para o homem.  
 
 

No Antigo Testamento Deus é 
descrito essencialmente como o Deus 
que cria, o Deus que salva e o Deus 
que abençoa. Gênesis 1  afirma que 
Deus criou, sem nenhum esforço, 
todo o universo e tudo que nele há, 
inclusive eu e você.  A vida é o resultado 
do sopro de Deus nas pessoas. Esse sopro de 
Deus não pertence a nenhuma outra 
criatura17. 
 
 

 
Uma pessoa só pode ser completamente compreendida se começar por 
Deus. Todos os outros meios de compreender o homem só podem levar a 
distorções e reduções18. 
 
Único 
 

Em Dt 6.4 temos a afirmação de que Deus é único e que somente ele é Deus. A 
Shemá Yisrael 19 ,  declara, ...ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um (Dt. 6.4). 
Enquanto outros povos antigos achavam que seus deuses eram diversificados, cada 
um tendo sua própria esfera de influência e responsabilidade, o Israel resume em 

                                                 
17 Smith, op. cit. p. 176 
18 Gerhard Von Rad  - Teólogo. 
19 Shemá Yisrael (em hebraico  ׁשמע   יׂשראל  ; Ouça Israel") são as duas primeiras palavras da seção da Torá que 
constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico (Deuteronómio 6.4-9). 

  
Michelangelo.  

The Creation of Eve. 1508-1512. Fresco. Sistine Chapel, 
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um único Deus (que não se divide), todos os atributos e poderes dos outros deuses 
e que governa todas as esferas da existência20. 
 
 

Ao se revelar, o Deus de Israel não tolera um deus ao seu lado21, e tampouco 
admite uma deusa consigo22. As proibições de adoração a outros deuses ou imagens 
e a obediência,   mostram que Israel de fato se posicionava como um povo 
“estranho” em meio a um mundo cheio de adoração e de imagens de deuses e 
deusas. 
 
 

O Deus sem imagem não tem uma deusa ao seu lado, embora, sujeito masculino 
em termos de gramática; Ele não é um homem em sentido sexual e não pode ser 
retratado como homem; Não há como identificá-lo como um ser com sexualidade, 
Fazer isso significa a compará-lo aos deuses e ídolos Cananeus e Egípicios, por 
exemplo.  
 

 
 
Alguns estudiosos acreditam na existência de clãs (tribos) que constituíam o povo 
de Israel. Estes identificavam Deus conforme sua maneira, o El (Senhor) ou Javé 
(Deus – Eu Sou) e também como o Deus dos patriarcas: Deus de Abraão, Deus de 
Isaque, Deus de Jacó. 
 
Mas a Bíblia mostra que o Deus El ou Jave, é o mesmo Deus, vez que em Israel 
compreendem a prática do monoteísmo (adorar um só Deus)23. 
 

                                                 
20 Não se tem determinado quando Israel chegou a compreender que seu Deus era um só e único. Estudos 
evidenciam que em Israel, na sua forma mais primitiva, os hebreus viviam de maneira sedentária. Seu modo 
comum de vida era o de pastores nômades (não possuíam moradia fixa), viviam como mutantes e geralmente 
formavam sua habitação em razão dos climas, dos ciclos da natureza, das necessidades dos seus rebanhos. É até 
aceitável a idéia de que em razão disto, pequenas tribos do mesmo povo se estabeleciam em locais diferentes – 
em clãs, cada qual com sua organização tribal, rebanho, etc. Exemplo disto encontramos nos relatos da vida de 
Abrão, Isaque e Jacó (Gn 12.1; 26.1; 29.1). 
21 Mitologia Grega – Zeus o pai dos deuses. 
22 Mitologia Egípcia – Isis e Osíris. 
23 Um dos defensores desta idéia é o Teólogo Antonius H.J. Gunneweg em Teologia Bíblica do Antigo 
Testamento.  

  
Baal-Habab, deus cananeu Anúbis é o deus egípcio 



 - 17 - 

 

O SANTO 
 
 

Santidade é uma palavra intimamente divina. Ela tem a ver com a própria natureza 
da divindade. Santidade é a qualidade mais típica da fé cristã. De todas as 
qualidades atribuídas a natureza divina, a santidade ocupa uma posição de destaque. 
Estudiosos da Bíblia dizem que a santidade é o centro da teologia do Antigo 
Testamento. 
 
 

Deus não é homem e se identifica como santo. Santo, do hebraico qdsh (qadosh), 
significa cortar, marcar, separar, dando o sentido de “ser marcado” ou “ser 
separado do uso comum”24, “o totalmente outro” 25. 
 
 

Deus é chamado Santo 3 vezes em duas passagens do AT (Is 6.3 e Sl 99.3, 5, 9); 
Oséias mostra que a santidade de Deus é o que o diferencia dos homens (Os 11.9). 
 
Dizer que Deus é santo equivale dizer que Deus não pode ser comparado ao 
homem porque é separado. Santidade na Bíblia sugere poder, mistério, a 
transcendência de Deus, mas com proximidade do homem (Adão, onde estás). A 
santidade de Deus o separa de todas as outras coisas no universo, incluindo o 
próprio universo. A palavra santo utilizada para Deus impossibilita o pensamento 
de um deus criado pelo homem. 
 

DEUS DE IRA 
 

 
A ira é um “sentimento” de Deus freqüentemente mencionado no AT. Ela é bem 
real e séria na vida das pessoas do AT. 
 
 

O que é ira?  
 
 

No Egito antigo, significava “cólera”, “raiva”, “reação violenta”. Os egípcios 
antigos retratam a ira por desenhos de “macaco em fúria”, “espancamento de um 
mendigo” ou um “leopardo feroz”. O nosso conceito de ira é muito semelhante a 
este.  
 

No AT comumente a palavra (hb. hemah) indica um estado de raiva  e a maioria dos 
usos envolve a ira de Deus (Dt 9.19). Deus na qualidade de Todo-Poderoso, fica 
irado pelos pecados e orgulho do Seu povo, visto que são um insulto a sua 
santidade.26 
 
 

 

                                                 
24 Smith, op cit, p. 181 
25 Rudolf Otto. 
26 Vine, op cit p. 154 
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Comentaristas dizem que na religião grega, os deuses não eram considerados 
amigos dos seres humanos, porque demonstravam uma natureza vingativa, de má 
vontade e mesquinhez. Nas religiões mais primitivas, as pessoas se sentiam 
ameaçadas pelo poder dos deuses 27.  
 
 

Um escritor28 disse que a ira fazia parte tão normal da pessoa de Deus no AT 
que os primeiros israelitas não viam problema nela. Uns dizem que é simbólica 
ou uma expressão antiga, mas é um conceito que não pode se extraído do AT, pelo 
contrário, está presente em diversos textos (Ex 4.14; Nm 11.33;  Jó 4.9). A ira está 
ligada a outras manifestações de Deus no AT (ciúme, vingança, condenação). 
 
Alguns autores falam que a ira mostrada no AT não tem as características perversas 
dos deuses gregos, persas e babilônicos; A ira de Deus não é satânica e funciona 
mais como instrumento do que uma paixão perversa; ...A ira é uma atitude 
permanente do Deus santo e justo quando confrontado com o pecado e com o mal.29  
 
A aparente razão da ira de Deus demonstrada no AT é o pecado e os principais 
deles são: adoração a outros deuses; o derramamento de sangue; adultério; 
injustiças sociais. 
 
Algumas dificuldades e males são muitas vezes interpretados no AT como 
manifestação da ira de Deus (2 Rs 23.26-30; Jó 2.10; Sl 44.8-22). Uma morte 
acidental ou calamidade pública era atribuída à ira de Deus (Ex 21.13; 8.15; 1 Sm 
6.5). Algo muito comum e compreensível na cultura do oriente antigo – na falta de 
explicação natural, atribuía-se o evento a ação de Deus. 
 
Apesar de não poder ser descartada, a ira não é a ultima palavra de Deus no AT, 
pois é sempre modificada ou condicionada pelo seu amor. Jeremias disse: Volta, ó 
pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o 
Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. (Jr  3.12). 
 
A ira de Deus no AT não é perversa, ela sempre trás um profundo sentimento de 
correção e administração da justiça; ...há amor que pune, assim como há 
crueldade que perdoa. 30  Mesmo a ira sendo algo que chega perto do mal, ela não 
deve ser identificada com o mal em termos de essência. Paulo parafraseou Sl 4.4-5: 
Irai-vos mas não pequeis (Ef 4.26). Repreensível quando ligada à malícia, moralmente 
necessária para resistir à malícia. 
 

 
 
 

                                                 
27 Smith, op cit, p. 186 
28 E. Jacob. 
29 Tasker. 
30 Smith , apud, p. 205. 
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DEUS QUE CASTIGA 
 
A questão do castigo deve ser vista com bastante cuidado. Alguns seguimentos irão 
compreender que Deus é um Deus que castiga, outros que Deus é um Deus 
absolutamente de amor.  
 
Para se ter um idéia sobre o castigo é necessário compreendê-lo em dois 
momentos. A idéia de castigo contida no Antigo Testamento e o avanço revelado 
no Novo testamento. Vejamos como isso ocorre na Bíblia. 
 
CASTIGO NO ANTIGO TESTAMENTO 
 

 .nacám; Significa vingar, castigar, retribuir, vindicar; Tomar vingança , ָנַקם .1
2. A palavra, ou cognata ocorre 30 vezes no AT. 
 

� Vingar ou Castigar aparece pela primeira vez em Gênesis 4.14, ocasião em que 
Caim mata Abel: 
 
Gen 4.15  O Senhor, porém, lhe disse: Portanto quem matar a Caim, sete vezes sobre ele cairá a 
vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o 
encontrasse. (JFA) 
 

1. A lei, via de regra, proibia a vingança pessoal: 
  
• Lev 19:18  - Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas 

amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.  
 
2. Para os Judeus do AT, Deus era o vingador: 
  
• Deut 32.35 -  Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé; 

porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder, se apressam a 
chegar. 

 
3. Deus utilizava o homem para fazer vingança: 
 
• Num 31:1 -  Disse mais o Senhor a Moisés: 2  Vinga os filhos de Israel dos 

midianitas; depois serás recolhido ao teu povo. 3  Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: 
Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midiã, para 
executarem a vingança do Senhor sobre Midiã. 

 
4. Para Israel, em determinadas situações, o homem fazer vingança 

equivalia Deus fazendo vingança: Exceção a Lev 19.18. 
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• Exo 21.20 -  Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo 
da sua mão, certamente será castigado; 21 mas se sobreviver um ou dois dias, não 
será castigado; porque é dinheiro seu.  

 
5. O homem pedia vingança como forma de Justiça: 
 
• Jz 16.28 - Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor Deus! lembra-te de mim, 

e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que duma só vez me vingue dos filisteus 
pelos meus dois olhos.  

 
6. Em Provérbios é passada uma idéia de que Deus autorizava a 

vingança em situação específica: 
 
• Prov 6.32  - O que adultera com uma mulher é falto de entendimento; destrói-se a si 

mesmo, quem assim procede. 33  Receberá feridas e ignomínia, e o seu opróbrio nunca se 
apagará; 34  porque o ciúme enfurece ao marido, que de maneira nenhuma poupará no 
dia da vingança.  

 

7. Isaías 61.1-2 fala que o dia messiânico será de vingança: 
 

Isaías 34.8 diz ...o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa 
de Sião. 
 
Isaías 61.1  - O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para 
pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; 2  a apregoar o ano aceitável do 
Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes; 
 

 

Nota: Jesus não lê a parte final do verso. Parece querer introduzir um novo 
conceito de vingança, castigo. 
 
Lucas 4.18 - O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas 
novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os oprimidos, 19  e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 20  E 
fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; 
 
Portanto, no Antigo Testamento se tinha uma visão de castigo, vingança de 
Deus muito parecida com o sentimento humano de desforra, retribuição por 
um mal sofrido, embora o texto de Isaías já aponte para um servo sofredor que 
suportaria todo o castigo para que a maldade não passasse impune e a justiça se 
realizasse. 
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CASTIGO NO NOVO TESTAMENTO 
 

1. κδικέω, grego ek (de) dikéo (justiça); vindicar, castigar, vingar, fazer justiça, 
vingança. 

2. Uma variante do termo, δικαιοσυ�νη, dikaiosune� (equidade, justificação, 
justiça), ocorre  93 vezes no NT: 

 
Mat_3:15, Mat_5:6, Mat_5:20 (2), Mat_6:33, Mat_21:32, Luk_1:75, Joh_16:8, 
Joh_16:10, Act_10:35, Act_13:10, Act_17:31, Act_24:25, Rom_1:17, Rom_3:5, 
Rom_3:21-22 (2), Rom_3:25-26 (2), Rom_4:3, Rom_4:5-6 (2), Rom_4:9, 
Rom_4:11 (2), Rom_4:13, Rom_4:22, Rom_5:17, Rom_5:21, Rom_6:13, 
Rom_6:16, Rom_6:18-20 (3), Rom_8:10, Rom_9:28, Rom_9:30-31 (5), 
Rom_10:3-6 (6), Rom_10:10, Rom_14:17, 1Co_1:30, 2Co_3:9, 2Co_5:21, 
2Co_6:7, 2Co_6:14, 2Co_9:9-10 (2), 2Co_11:15, Gal_2:21, Gal_3:6, Gal_3:21, 
Gal_5:5, Eph_4:24, Eph_5:9, Eph_6:14, Phi_1:11, Phi_3:6, Phi_3:9 (2), 
1Ti_6:11, 2Ti_2:22, 2Ti_3:16, 2Ti_4:8, Tit_3:5, Heb_1:9, Heb_5:13, Heb_7:2, 
Heb_11:7, Heb_11:33, Heb_12:11, Jam_1:20, Jam_2:23, Jam_3:18, 1Pe_2:24, 
2Pe_1:1, 2Pe_2:5, 2Pe_2:21, 2Pe_3:13, 1Jo_2:29, 1Jo_3:7, 1Jo_3:10, Rev_19:11, 
Mat_5:10, 1Pe_3:14. 

 
� Aquilo que procede de justiça; não exatamente como vingança humana fruto de 
revide a uma ofensa, mas tratamento equilibrado e imparcial, desprovido de 
sentimento de vingança ou revide. 
 

3. κόλασις, grego kólasis; castigo penal: Vem de colos, amputar, decepar, punir, 
pena; 

 
� Usado em Mt 25.46 como tormento eterno. 
 
O Deus que salva, abençoa, cria, santo, de amor, ira, também é um deus que julga? 
 

 
Abraão pergunta se é certo que o juiz da terra destrua os justos com os ímpios (Gn 
18.25). O salmista diz que ...os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio 
Deus que julga (Sl 50.6). No AT Deus julga pessoas (Gn 16.5; Gn 30.6), famílias (1 
Sm 3.13), nações (Gn 15.14), deuses e pessoas importantes (Jó 21.22; Sl 82.1-2). 
Isto indica que Deus tem autoridade e soberania sobre eles. 
 
 

Um bom juiz precisa reunir ao menos  três características: 
 
 

�Autoridade e soberania; 
�Decisões justas e imparciais; 
�Percepção e interpretação correta de todas as evidências. 
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O Deus de Israel as têm.  Ele é soberano de toda terra; Julga as pessoas de acordo 
com o que fazem (Ez 7.27); Suas decisões são corretas e imparciais (Gn 18.25; Sl 
9.4); Tem a capacidade de conhecer as pessoas por dentro e saber a motivação e o 
verdadeiro caráter. (1Sm 16.7). 
 

 
Como juiz, Deus pratica a justiça (modo de agir) com retidão (qualidade de ser 
correto). Retidão ou justiça de Deus é o valor mais elevado proposto ao homem, 
sobre o qual toda vida se apóia quando organizada corretamente31. Para a Bíblia, o 
próprio Deus é a origem do direito (Dt 1.17).  
 
 

1. Vingança no NT, pode ser compreendida como a satisfação de um 
direito: 

 
• A parábola do juízo iníquo (usa a norma e não a ética) em Lc 18.3-5 fala da 

justiça que deve ser feita à viúva. 
 
2. Paulo adverte que o crente não deve utilizar o castigo ou vingança: 
 
• Rom 12.19  - Não vos vingueis (própria justiça) a vós mesmos, amados, mas dai lugar à 

ira, porque está escrito: Minha é a vingança (justiça), eu retribuirei, diz o Senhor. 
 
3. Paulo trata que a vingança, castigo, ocorrerá pela rejeição do homem 

à Deus: 
 
• 2Ts 1.6-12  Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos 

atribulam, 7  e a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se 
manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, 8  e tomar 
vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem a Deus e dos que não 
obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus; 9  os quais sofrerão, como castigo, a perdição 
eterna, banidos da face do senhor e da glória do seu poder, 10  quando naquele dia ele vier 
para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido 
(porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós). 11  Pelo que também rogamos sempre 
por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo 
desejo de bondade e toda obra de fé. 12  para que o nome de nosso Senhor Jesus seja 
glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 

 
- Paulo não fala de castigo terreno, mas quando do céu se manifestar o 
Senhor Jesus. 
 

                                                 
31 Von Rad. 
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� Quando a justiça de Deus se realiza, a justiça da graça salvadora, não uma 
justiça perversa, que mata, maltrata e solapa o homem, aqueles que a rejeita 
experimenta o abandono que escolheu, experimenta a sua própria sorte e a 
ausência da redenção  eterna. 
 
Mateus 25.46 trata como, κόλασις, grego kólasis; castigo penal: Tormento 
eterno. 
 
4. João entente que onde o amor de Deus está sendo aperfeiçoado, não 

há medo de topar com sua punição. 
 
• 1 Jo 4.17-18 -  Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos 

confiança; porque, qual ele é, somos também nós neste mundo. 18  No amor não há medo 
antes o perfeito amor lança fora o medo; porque o medo envolve castigo; e quem tem medo 
não está aperfeiçoado no amor.  

  

Conclusão32: 
  
A dor humana é um golpe ao propósito de Deus de que todos "tenham vida com 
abundância"; A injustiça será sempre um horror que move Deus a levantar profeta 
para mostrar sua indignação; As chacinas e os holocaustos são provocados pela 
maldade dos corações humanos e Deus jamais planejou que fossem assim; As 
catástrofes da natureza ainda são incógnitas não decifradas pelo homem, que não 
podem ser descritas como a ira ou castigo divino.  
 
A concepção de um Deus vingador fazia parte de um pensamento mais primitivo 
(AT), mas a espiritualidade cristã, não prioriza a vingança, o vingador, e não aceita 
o “deus da pedagogia perversa”. No cristianismo a compreensão avança e Deus é 
amor, compassivo com o sofrimento e com as situações muitas vezes, dolorosas e 
perversas da história. O sofrimento do mundo “magoa o Seu coração”.  
 
Quando houve a necessidade de sacrifício para que a maldade não passasse impune, 
Deus infligiu a si mesmo – “o castigo que nos traz a paz estava sobre ele”. Se o 
derramamento de sangue era imprescindível para que se satisfizesse a justiça, "o 
Senhor, tal como uma ovelha que segue para o matadouro", entregou-se pelo 
mundo. 
 
Isa 53.5  - Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das 
nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 
sarados.  

                                                 
32 Conclusão adaptada do texto de Ricardo Gondim (Blog, maio 2008.) 
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2Co 5:21  - Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; para que nele fôssemos 
feitos justiça de Deus. 
 
1Pe 2:24  - levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos 
para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.  
 
Deus não é sádico, vingador e provocador da dor humana; Sua proposta é de vida 
(em amplo sentido), quem escolhe a morte é o homem; A opção de Deus é uma só, 
a salvação do homem através do seu amor – aquele que crê não é julgado (João 3.18; 
Atos 16.31) – absolvição judicial; Quem não crê, escolhe estar afastado do amor, 
justiça e salvação de Deus; Abandonar-se de Deus é provocar em si o ônus desse 
abandono – o castigo, opção que Ele respeita porque o livre arbítrio faz parte da 
sua Justiça. 
 
Faz parte da justiça de Deus o dar liberdade ao homem nas suas escolhas. A 
medida que o homem escolhe com liberdade, seguir seu próprio caminho ou os 
caminhos propostos por Deus, a justiça de Deus se opera. O mais extraordinário é: 
Mesmo que os caminhos do homem sejam tortuosos e maus, Deus está sempre 
pronto a restaurá-los – ... a mão de Deus não está encolhida, para que não possa salvar; nem 
agravado o seu ouvido, para não poder ouvir .(Is 59.1). 
 

 
Curiosidade: O termo justiça, vem do 
latim iustitia, uma deusa romana que 
personificava a justiça. Correspondia, na 
Grécia, a Deusa Dice ou Diké (Grego - 
κδικέω, ek (de) dikéo (justiça); Quer 
dizer, vindicar, castigar, vingar, fazer justiça, 
vingança). Diké (ou Dice) filha de Zeus 
com Têmis, era conhecida como a deusa 
grega dos julgamentos e da justiça, 
vingadora das violações da lei. 
 

A justiça também é representada por Têmis (no grego Thêmis): é uma divindade 
grega onde a justiça é definida, no sentido moral, como o sentimento da verdade da 
equidade e da humanidade, colocado acima das paixões humanas. Tradicionalmente 
é figurada como cega ou com uma venda aos olhos para demonstrar sua 
imparcialidade33. 
 
 
 
 

                                                 
33 Extraído do site do Supremo Tribunal Federal: www.stf.gov.br, em maio de 2008. 

 

Jacobello del Fiore, Venezia come Iustitia, 1421 
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Notas sobre Maldição: 
 
Em Gen 4.11 , Deus disse a Caim  ...Agora maldito és tu desde a terra; A palavra 
hebraica  ַרר� ,  arar; Quer dizer abominar: maldizer severamente, maldição, maldito, 
excluido. 
 
� Quando Deus pronuncia uma maldição, pode se tratar: 
 
a) De censura ao pecado (Nm. 5.21, 23; Dt. 29.19–20);  
b) Seu juízo sobre o pecado (Nm. 5.22, 24, 27; Is. 24.6); 
c) As conseqüências que a pessoa sofre em razão do pecado em contraste com a 
justiça de Deus (Nm. 5.21, 27; Jer. 29.18); A pior delas é a separação de Deus. 
 
O pecado distancia o homem de Deus e isso é uma maldição, segundo o 
pensamento do homem naquela época. No caso de Caim a separação de Deus é a 
pior delas: 
 
Gen 4.13  Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha punição do que a que eu possa 
suportar. 14  Eis que hoje me lanças da face da terra; também da tua presença ficarei escondido; 
serei fugitivo e vagabundo na terra; e qualquer que me encontrar matar-me-á. 15  O Senhor, 
porém, lhe disse: Portanto quem matar a Caim, sete vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o 
Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse.  
 
O surdo e o cego eram considerados malditos pela exclusão religiosa e social que a 
enfermidade lhes causava; Ser impedido pela limitação física de participar do culto a 
Javé era uma das experiências mais terríveis que o homem podia viver. 
 

A palavra de Deus que promete vida tem o sabor de morte para o rebelde, 
portanto, uma maldição. 

 
Paulo se vale deste pensamento para sua exposição da doutrina da redenção. Para 
Paulo a lei chega a ser uma maldição para aqueles que não conseguem cumpri-la 
(Gl. 3.10), mas Cristo nos redimiu fazendo-se maldição por nós (Gl. 3.13), e a 
forma em que morreu é ela mesma demonstração de que tomou nosso lugar, 
porque “maldito tudo o que é pendurado em um madeiro”.  
 
Dt 21:22  - Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres 
pendurado num madeiro, 23  o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas 
certamente o enterrarás no mesmo dia; porquanto aquele que é pendurado é maldito 
de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança.  
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A menção de Dt. 21.23 - “maldito de Deus”, ְקָלָלה , Heb. Quelalá; de vilipendio: 
maldição; Que significa no texto, “sob a maldição de Deus”; No NT, a maldição de 
Deus contra o pecado cai sobre o Senhor Jesus Cristo, portanto, sobre o próprio 
Deus, quem assim se fez maldição por nós. 
 

DEUS QUE PERDOA 
 
 

Uma das melhores experiências divinas retratadas pela Bíblia é do Deus que 
perdoa. Miquéias escreveu que ...o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem 
prazer na misericórdia (Mq 7.18). 
  
Para o cristão o perdão significa a liberdade do homem pelo pecado. É necessário 
porque pecamos e carecemos da glória de Deus (Is 53.6; Rm 3.23).  O perdão é um 
processo de libertação espiritual, física e mental que restaura o relacionamento 
entre Deus e o ser humano, e entre as pessoas.  
  
Por sua graça divina, Deus é identificado como aquele que perdoa (Sl 103.2-3). O 
salmista escreveu: Por amor de teu nome, Senhor, perdoa a minha iniqüidade, pois é grande 
(Sl 25.11). 
 
 

**** 
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OS MEIOS DE DEUS SE REVELAR E SE FAZER CONHECIDO 
 
 

Como Deus se revela? Um texto de Hebreus 1 diz que antigamente Deus falava, 
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas. 
 
 

Teofanias/Epifanias 
 
 

A Bíblia mostra que Deus escolheu um povo – Israel, e no deste povo, utilizava-se 
dos patriarcas, dos profetas, reis e juizes para se revelar. Mas, a bíblia não mostra 
uma aparição física de Deus ao homem, mas sim aparições que se davam por meio 
de TEOFANIAS/EPIFANIAS. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adão e Eva ouviram o som de Deus andando pelo jardim (Gn 3.8). O Senhor 
apareceu a Abrãao, Isaque e Jacó (Gn. 15.1-21; 17.1-21; 18.33; 28.12-16; 32.24-32). 
 
 

Teofanias – A aparição, presença de Deus ou Deus mostrando-se ao homem 
através de eventos naturais, com o propósito de transmitir uma mensagem. Coluna 
de fogo, Trovão, Vulcão, Tempestade, Vento, etc... As mais notáveis são: 
 

 

�A sarça ardente – Ex. 3; 
�O estremecimento do Sinai – Ex. 19.24; 
�Os chamados de Isaias e Ezequiel – Is 6 e Ez 1; 
�O redemoinho – Jô 38. 

 
 

Epifanias – Aparições de Deus para ajudar, resgatar ou salvar seu povo. 
 

 
MICHELANGELO Buonarroti, Creation of Eve 1509-10 

Fresco Cappella Sistina, Vatican 
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Nota: Bem próximo das teofanias/epifanias estão os relatos de experiência pessoais 
como visões e sonhos. 
 
 

Deus se revela através da História 
 

 
Deus escolheu um povo para se revelar – Israel. O que se sabe sobre esta nação, 
suas origens, comportamentos, hábitos, cultura de um modo geral, está descrito em 
algumas poucas literaturas, mas na sua maioria os relatos desse povo são detectados 
na bíblia. 

 
História é a narração dos 
acontecimentos passados, 
públicos ou privados, que se 
tornam memória, ou melhor, 
ciência que estuda os dados 
referentes a qualquer classe 
de acontecimentos 
memoráveis34. 
 

Deus revelou-se em eventos 
e no ambiente do Antigo 
Testamento, especificamente 
no ambiente vivido pelo 
povo de Israel. Esses eventos 
ocorreram num longo 
período, através das 
experiências do homem com 
Deus registradas na bíblia. 

Hoje conhecemos Deus por causa destes registros, isso é a revelação de Deus 
através da história. 
 
Como diz um escritor, ...a Bíblia, portanto, lembra o passado de maneira popular e, ao 
mesmo tempo, vê os acontecimentos como instrução de Deus, que liberta e corrige 35 . Outro 
complementa: Esta Palavra viva de Deus não tem sido inventada pelo espírito e a sagacidade 
do homem, antes surge na história. Sua origem é um acontecimento histórico, que confere 
autoridade e legitimidade à expressão desta palavra – a pregação. Este acontecimento histórico é 
Jesus Cristo.36 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Dicionário Enciclopédico Ilustrado (2005) 
35 Balancin, Euclides Martins. Historia do Povo de Deus. São Paulo: Paulus, 1989. p. 7 
36 Buttmann , Rudolf. Jesus Cristo e Mitologia. São Paulo: Novo Século, 2000. p. 63 

 
Uma das primeiras representações de Cristo com uma barba, c.380 d.C. 
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Através da Palavra 
 

No Antigo Testamento a palavra ocupa lugar de destaque como meio de Deus se 
comunicar com seu povo. A frase mais comum utilizada neste sentido é: [...] a 
palavra do Senhor veio[...] (Gn 15.1; 2Sm 7.4; 1Rs 6.11). O vocábulo hebraico 
traduzido por palavra pode significar “estar atrás e empurrar”, isto é, a projeção do 
que está atrás – fazer o que está no coração37. 
 
 

 
A Palavra no AT é dinâmica, poderosa, uma força que sobrevém alguém. É fogo 
destruidor (Jr 5.14); dura para sempre (Is 40.8). Os mandamentos são chamados de 
“As Dez Palavras” (Ex 20.1; 24.3,4,8; 34.1,27,28). Essas palavras formam a 
revelação de Deus, seu poder e autoridade. 
 
 
Deus fala de modo audível? 
 
 
 

Tanto no AT como no NT mostram que 
pessoas ouviram uma voz do céu. Moisés falou 
com Deus e Ele respondeu-lhe num trovão 
(Ex 19.18-19), o povo tanto temeu que não 
queriam ouvir a sua voz outra vez (Ex. 20.18-
19). A palavra falar no AT pode significar 
simplesmente “comunicar-se”, “revelar-se”, 
“manifestar-se” de várias maneiras. A palavra 
“voz” pode significar “trovão” (Gn 3.8; 1Sm 
12.17; Sl 29.3)38. 
 
 

Não pode se dizer que Deus não fala de modo 
audível com o homem, afirmar isto é limitar 
Deus, mas é bom entender que o “falar” de 
Deus podia e pode se dar de muitas outras 
maneiras (ler Hb 1).  

 
Podemos notar isto nos nossos dias atuais. Deus é dinâmico e utiliza todos os 
meios para manter diálogo conosco. Pode falar através de um livro, pessoa, animal, 
propaganda, filme, cartaz, inseto, e até através do professor. 
 
É bem verdade que temos experiências bastante íntima e pessoais com Deus e 
nestes momentos ouvimos sua voz como que audível, falando, nossa, língua, nosso 
vocabulário e por vezes até utilizando a nossa linguagem regional. O ponto de 

                                                 
37 Smith, op. cit. p.106 
38 Smith, bis idem. p.106 

 
Agostinho de Hipona tem visões que inspiram sua 

redação de A Cidade de Deus (século XV). 
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maior destaque não é saber se Deus fala em voz audível ou não, mas é saber que, 
em sentido amplo,  Ele fala. 
 
Deus se Revela Através do Filho – Hebreus 1.1-4 
 
Deus falou de diversas formas e maneiras desde os tempos passados, mas agora se 
revela principalmente através do Seu Filho Jesus Cristo (Hb 1.1). 
 

1. A revelação de Deus através de Cristo é vista não somente como superior 
mas também definitiva; (Hb 1.2-4) ...assentou-se à direita da Majestade nas alturas, 
4  feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que 
eles. 

 

2. A revelação de através de Cristo liga o passado com o presente, fazendo 
ainda uma conexão com o futuro;  

 

3. Marca  o fim de todos os métodos que podem levar a imperfeição;... havendo 
ele mesmo feito a purificação dos pecados... v. 3; 

 

4. É a essência da revelação:  
 

a. Deus é melhor visto no Seu filho. 
b. Se o homem não pode aprender acerca de Deus pelo filho, nenhuma 

quantidade de vozes ou ações proféticas o possibilitará conhecer Deus. 
 

5. Jesus Cristo é a Expressão exata de Deus. (Hb 1.3). 
 
 
 

***** 
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COMO PODEMOS ACEITAR A REVELAÇÃO DE DEUS? 
 

 
Apesar da bíblia deter conteúdo histórico, não existem evidências nas escrituras 
sobre a existência de Deus com confirmação científica – Bíblia não é livro de 
ciências. Para os racionalistas, isto é motivo para duvidarem da existência de Deus 
e dos relatos ali contidos.  
 
A ciência não pode afirmar e provar a existência ou inexistência de um criador. 
Para a ciência aceitar ou rejeitar, o fenômeno precisa ser observado e provado. A 
ciência não poderia rejeitar a idéia de que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque este 
conceito não depende de uma avaliação cientifica dos fatos “vistos”.39 
 
Não podemos esconder que faltam algumas respostas na Bíblia e a principal delas é 
sobre a existência de Deus. O único elemento que pode provocar a certeza da 
sua existência é a FÉ. Então fé é acreditar sem a necessidade de observação 
e prova. Certeza sem prova.  
 

A aceitação da revelação de Deus é possível somente através da fé. 
 
 

Não podemos abandonar a razão, porque o cristão deve buscar o conhecimento da 
verdade. Conhecer a verdade é procurar saber o que Deus de fato quer falar. Para 
isso é indispensável estudar a Bíblia de maneira isenta e aprofundada. 
 
 
 

A palavra hebraica utilizada para se 
referir à Fé no AT vem do  
Hebraico, ַמן�, Amam. Este 
vocábulo tem na sua raiz o 
sentido de certeza, confirmação, 
sustentação, fundamento; 
 
No NT é descrito no Grego, ̟ίστις, 
pístis. O versículo de Hb 11:1 o 
utiliza para definir fé. A idéia básica 
desta raiz é a de firmeza, certeza. 
Afinal, sem fé não é possível ter 
estabilidade e certeza da revelação. 
 

 
Uma firme convicção, que produz um pleno reconhecimento da revelação ou da 
verdade do Deus invisível, com conseqüente entrega pessoal e conduta inspirada 
por tal entrega. Ou simplesmente, como define Rubem Alves, é "aquilo que uma 
pessoa que voa de asa delta tem de ter no momento de se lançar no espaço vazio". 
                                                 
39 Guthrie, Donald. Hebreus: Introdução aos Hebreus. São Paulo: Vida Nova. 1983. p. 213.  
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Um autor define que a fé é a resposta integral do homem a Deus, que se revela como 
salvador, e esta resposta inclui a aceitação da mensagem salvífica de Deus e a 
confiança na sua palavra.40 
 
Outro diz que a fé fornece uma plataforma para a esperança e uma percepção da 
realidade que, doutra forma, ficaria sem ser vista.41  
 
Um importante escritor brasileiro disse que fé é abandonar-se confiantemente nos 
braços do Pai. E isso significa: 
 

• Renúncia aos apoios humanos – II Cor 4.18; 
• Confiança exclusiva em Deus – II Cor 5.1; 
• Obediência sem necessidade de provas – II Cor 5.7;   

 
Porque, ...tudo que vem de Deus é tão seguro que merece toda confiança, tão 
verdadeiro que deve ser crido e tão sólido que pode orientar devidamente a vida.42  
 
Um importante teólogo escreveu: A pregação é um ponto de partida absoluto: Deus 
revelou-se. Isto significa: a Palavra se fez carne. Deus assumiu a natureza humana. 
Em Cristo Ele se apropriou do homem caído. O homem perdido é chamado ao lar. A 
morte de Cristo é a última palavra desta encarnação. Nele, a nossa falta o nosso 
castigo são afastados, suprimidos. Nele o homem se tornou um redimido de uma vez 
por todas. Nele, Deus se reconciliou conosco. Crer, é ver, saber, conhecer, que isto é 
assim.43  
 
Outro estudioso escreveu:  
 

O Cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Mas esta fé não é uma fé 
cega, mas fé baseada em provas, e as provas se acham, primariamente, na Escritura 
como a Palavra de Deus inspirada, e, secundariamente, na revelação de Deus na 
natureza. A prova bíblica sobre este ponto não nos vem na forma de uma declaração 
explícita, e muito menos na forma de um argumento lógico. Nesse sentido a Bíblia 
não prova a existência de Deus. O que mais se aproxima de uma declaração talvez 
seja o que lemos em Hebreus 11:6 “... é necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam”. A Bíblia 
pressupõe a existência de Deus em sua declaração inicial, “No principio criou Deus 
os céus e a terra”.44 

 

                                                 
40 J. Al-faro; La Fé como entrega, 59. 
41 Guthrie, Donald. Op. Cit. p. 212. 
42 Traduzido de um texto espanhol anônimo, por Alan P Silva. 
43 Barth, Karl. A Proclamação do Evangelho: Basiléia, 1961. p. 9. 
44 Berkhof, Louis. Teologia Sistemática. São Paulo: Cultura Cristã. 1990. p. 13. 
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Curiosidade: A expressão Amém, vem da raiz de fé. Jesus a utiliza para enfatizar a 
certeza do que estava dizendo. O amém expressa uma afirmação certa em face de 
algo que foi dito. É utilizado após o pronunciamento de maldições solenes e hinos 
de louvor. (Nm 5.22; Ne 5.13; Sl 41.13) 

 
 

***** 
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CAPÍTULO 2 - RELIGIÃO  
 

ENTENDENDO RELIGIÃO 
 

Via de regra as religiões, ao seu ponto de vista  propõem a compaixão, fraternidade, 
sinceridade, a busca da virtude humana, dominio do ser, valores universais que o 
tempo não dissolve. Mas, apesar te todas elas buscarem  princípios nobres, uma 
simples observada nas religiões pelo mundo, veremos umas contra as outras, 
porque, ...o universo da religião foi sempre complexo, contraditório e 
conflitivo.45 
 

 

 

MAS AFINAL DE CONTAS, O HOMEM PRECISA DA RELIGIÃO? 
 

  
 A vida é dinâmica, corre seu curso e tem a 
morte como parte do processo da existência 
humana. O que cada um espera é viver uma 
vida longa e de qualidade, porque a vida 
terrena não dura para sempre.  
 
Para a vida ter sentido o homem precisa de 
algumas respostas. A isso dá-se o nome de 
questões existenciais 46 : Quem sou? De 
onde venho? Para onde vou? E acrescento, 
como chegarei lá? Destas perguntas surgem 
outras questões também complexas. 

 

• Como foi que o mundo passou a existir? 

• Que forças governam a história? 

• Deus existe? 

• O que acontece quando morremos? 
 
 

As questões existenciais estão presente em todas as culturas e acabam formando 
uma espécie de base para todas  as religiões. Em determinado período da história 
tentou-se responder as questões de existência através da razão e não na religião.  
 

 

                                                 
45 Gaarder, op. cit. pg. 7 
46 Porque dizem respeito a nossa própria existência. 
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O homem já nasce com o sentido de orientação. Não basta apenas a sobrever 
como animais, mas saber porque está vivo. Toda vez que o homem ou grupo busca 
resposta às questões existenciais no divino (sobre humano ou sobrenatural) o 
fenômeno religioso acontece. Não se tem notícia de que alguma raça ou povo que 
não tenha tido algum tipo de religião. 
 

A religião não é somente um fenômeno social ou histórico, ela é também um assunto pessoal da 
maior importância para a humanidade, é mais antiga e geral manisfestação da alma humana. 
A sua influência na estrutura psicológica da personalidade não pode ser ignorada nem mesmo 
diminuída47. 
 
Baseado no que vimos acima e melhor, no sentimento religioso que 
testemunhamos na humanidade, podemos dizer que o homem precisa da  
religião para influenciar a sua estrutura psicológica, sua personalidade e 
para encontrar – no campo da fé – as respostas às questões de vida e de 
morte ainda não explicadas pela ciência. O homem com grande apego religioso possui 
um profundo respeito pelos acontecimentos de sua religião, assim como por aqueles lideres que por 
eles sofre48. 
 
A Religião dá a uma pessoa aquilo que é impossível receber de qualquer outra 
fonte: Fé no êxito de todos os combates da vida através da união pessoal com a 
potência ou “potências” superiores do mundo49.  
 
O sentimento religioso faz muito ao indivíduo e também ao grupo social em que 
vive, pois: 
 

1. Auxilia o indivíduo dotando-o de forças e satisfações novas; 
2. Ajuda a suportar as dificuldades da vida; 
3. Oferece solução ao problema do mal; 
4. Eleva a vida presente; 
5. Oferece a esperança de uma vida futura melhor; 
6. Desenha uma sociedade ideal; 
7. Apresenta um plano de salvação. 
 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 C.G. Jung , p. 9 
48 Jung, op cit p. 8  
49 HUME, Roberto Ernesto. Las Religiones Vivas. EditorialMundo Hispano, 6ª edição, 1976. 
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DEFININDO O TERMO RELIGIÃO 
 

Mas o que é religião?  São as práticas rituais de determinado grupo? É a maneira de 
falar ou se vestir? Ou é ser batizado na Igreja Cristã ou participar de um ritual de 
iniciação? 
 

Apesar destas situações mostrarem a devoção religiosa, nenhuma das respostas 
definem o temo, muito menos o sentido de religião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religião é um termo formado pelo prefixo re (volta, retorno, regresso), mais o 
verbo ligar (atar, prender com laço, tornar conexo), formando o latim religare, que 
significa ‘ligar novamente’. Religião é a crença na existência de uma força ou forças 
criadoras transcendente50, que deve(m) ser adorada(s) e obedecida(s). 
 

Se religião é religar ou ligar novamente, outra pergunta surge: Religar o que, a onde 
ou a quem? 
 

Em todas as culturas há a referência de que existe “algo além”, “aquilo que está do 
outro lado”, “um Ser superior” – o transcendente. Via de regra se entende que há, 
de fato, algo acima, e que está além da percepção de nossos 5 sentidos; Um Ser que 
suporta este mundo e determina a vida – Para o cristianismo, Deus. O que está do 
além, o transcendente, ‘o ser superior a’, é a quem preciso estar ligado novamente. 
 

O homem e a religião dois campos de atuação: O sagrado e o profano. O sagrado 
é uma realidade assumida como perfeita, separada, divina e dotada de poderes 
superiores aos humanos (sobrenatural), estimulando no homem medo, respeito, 
atração e reverência.  
 

                                                 
50 O termo transcender vem do lat. transcendere, que quer dizer ‘ser superior a’, ‘elevar-se acima de, através de’ 
(CUNHA, 1986).  

 
Michelangelo, Criação 
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O profano51 é equiparado ao mundo em que vivemos, sendo apontado como  banal 
e inferior em relação ao sagrado.  
 

A religião apresenta-se como uma ligação profunda e envolvente do homem com o 
sagrado, podendo chegar ao ponto de se entregar completamente. Sempre que o 
homem entra em contato com o sagrado (o divino, o transcendente) está vivendo 
um tipo de experiência religiosa (sentimento religioso). 
 
A experiência que ocorre do homem com sagrado é estimulada pelo 
encantamento52 do primeiro com aquilo que transcende (o sagrado). Se não houver 
encantamento ou sobrenatural não existe religião53. 

 
QUAL A DIFERENÇA ENTRE RELIGIÃO INTUIÇÃO E 

SENTIMENTO RELIGIOSO? 
 
Religião não é re-ligar-se a uma Igreja ou intituição (Cristianismo, budismo, 
hinduísmo). Religião é sentimento produzido pelo homem em relação a Deus 
(divino), confiando que Ele lhe dá respostas. Religião diz respeito ao religar do 
homem com Deus. 
 

Ser um religioso não é ser crente, católico ou participar de alguma espécia de culto, 
mas sim compreender um sentido para a vida em correspondência com a 
vontade de Deus (divino). Aquilo que em relação a certa natureza superior (divina), 
manifesta zelo e respeito.  
 

� Religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência.54  
 

� Religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele 
acredita ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções 
especiais (confiança, medo), conceito (crença) e ações ((culto e ética).55 
 

� Religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou 
impessoais, que atuam no mundo, e se expressa por isigth, pensamento, 
sentimento, intenção e ação.56 
 

� Religião explica não só a origem da ordem do mundo natural, mas também do 
mundo humano. Para os homens, a religião precisa explicar por que são mortais.57 
                                                 
51 Profano, do latim pro (diante de) e fanum (espaço sagrado), denota aquilo que está em frente ou do lado de 
fora do do sagrado. 
52 Sentimento do encontro com o sobrenatural. 
53 Anotações da aula de Filosofia da Religião, do Curso de Bacharel em Teologia, ministrada pelo profº. Jairo 
Silvestre da Silva em Dezembro de 2006. 
54 Friedrich Schleiermacher (1768-1834). 
55 C.P. Tiele (1830-1902). 
56 Helmuth von Glasenapp (1891-1963). 
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POR QUE SABER SOBRE RELIGIÃO? 
 

 

Uma rápida olhada para o mundo nos mostra que a religião desempenha um papel 
importante na vida social e política de todas as partes do planeta. Alguns paises 
desempenham suas atividades políticas, unicamente movidos pelo sentimento 
religioso, como é o caso do Afeganistão. Religiões extemistas praticam atos de 
terrorismo, ao mesmo tempo que representantes religiosos promovem ajuda 
humanitária aos pobres.  
 

Ter um conhecimento sobre a 
religião é muito util neste mundo 
globalizado, onde se tem contato 
com pessoas dos mais variados 
seguimentos religiosos, com 
diferentes valores e modos de 
vida. 
 

Para conviver neste mundo 
globalizado precisamos ter 
TOLERÂNCIA RELIGIOSA.  
 

Ter Tolerância Religiosa não 
significa concordar com uma 
ou outra religião. Tolerância é o 
respeito pelas pessoas que têm 
ponto de vista diferente do nosso. 

 

É muito simples entender este conceito se entendermos antes o que Jesus quis 
dizer quando declarou ...amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem... (Mt 
5.44)! 
 

Tolerar não é necessariamente o desaparecimento das diferenças e das 
contradições, ou que não importa no que você acredita.58 Uma atitude tolerante 
pode coexistir com uma “fé sólida” e com a tentativa de converter os outros, mas 
não é compatível , com a atitude de zombar das opiniões alheias ou se utilizar da 
força e ameaças. 
 

O respeito pela opção religiosa dos outros, suas opiniões e seus pontos de vista é 
parte integrante do amor incondicional pregado por Cristo. Aliás, a liberdade de 
consciência e de crença é um direito fundamental estabelecido na constituição do 
nosso País59. 
                                                                                                                                                         
57 Marilena Chauí (2000). 
58 Gaarder, op. cit. pg.  17 
59 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - artigo 5º, VI, VII e VIII.  
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Jesus foi especialista na crítica “da sua própria religião” (As seitas judaicas), mas, 
ainda assim, sempre apresentava uma solução à questão abordada. Uma de suas 
fórmulas era – Mt 5-7: Vocês ouviram o que foi dito...Mas eu lhes digo... 
 

 

Uma máxima do Direito diz que ...O meu direito termina onde começa o do outro. A 
máxima dos evangelhos ensina, ...Ame Deus de todo seu coração, de toda sua alma, e de 
todo o seu entendimento...Ame ao teu próximo como a ti mesmo... (Mt 22.37-39). No direito 
temos um princípio de respeito, dignidade, humanidade com o próximo de maneira 
que não violemos a lei. Na Bíblia, a base  é  o agapaõ = amor incondicional. 
 

 

O amor tem força para sobrepor qualquer pensamento religioso, porque 
sempre preserva o homem. É imprescindível para o cristão amar o próximo 
independente da fé que professa. 
 

...é doce a amizade dos homens pelo belo vínculo que cria, entre várias 
almas um só ser.60 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 HIPONA, S.Agostinho. Confissões. Livro II, 5.10. 
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RELIGIÃO É TUDO A MESMA COISA? 
 

 

Não é correto afirmar que Religião é tudo a mesma coisa. Cada religião tem as suas 
peculiaridades, mas, todas elas irão se desenvolver, via de regra, em torno de 3 
conceitos: conceito sobre um deus ou vários deuses, conceitos sobre o mundo e 
conceitos sobre o homem.  
 

 

Conceitos de divindade 
 

 

���� Monoteísmo - A crença 
(prática ritual da fé) que prevalece 
na maioria das grandes religiões 
ocidentais. É a convicção de que 
existe um só deus.  
  
 O cristianismo assenta seu 
conceito de divindade consagrando 
o monoteísmo. Como já 
verificamos anteriormente, a fé 

cristã tem como base a crença de que Deus é único porque ... no princípio... Ele 
...criou os céu e a terra. 
 

���� Monolatria – Crença situada 
no meio do caminho entre o 
politeísmo e monoteísmo. É a 
adoração de um deus único sem 
negar a existência de outros. Um 
deus é escolhido entre vários – por 
exemplo, na religião germânica 
podia escolher entre Tor ou Odin. 
Adorar um único Deus mesmo 
aceitando a existência de outras 
possíveis divindades, é uma atitude 
monólatra. 
 

 

 

���� Politeísmo – É a crença em mais do que uma divindade de gênero masculino, 
feminino ou indefinido, sendo que cada uma é considerada uma entidade individual 
e independente com uma personalidade e vontade próprias, governando sobre 
diversas actividades, áreas, objectos, instituições, elementos naturais e mesmo 
relações humanas. A criação de animais,  e a pesca, o comércio e os diferentes 
ofícios, o amor e a guerra, podem ter seus próprios deuses.  

 

No monte Sinai, onde Deus havia dado a lei, e o povo 
adorava ao bezerro de ouro. 
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Geralmente o mundo dos deuses tem uma organização semelhante a dos homens, 
como é o caso do panteão grego e romano. No panteão grego, Zeus é o senhor do 
Olimpo. Destronou Cronos, o seu pai, para reinar no Olimpo. Entre os seus 
descendentes contam-se Apolo, Ártemis, Dionisio, Herácles, as Graças, as Musas, 
Quíron, Perséfone, Hebe, Hermes, Minos, Perseu, Castor, Pólux, entre outros61. 
 
 

 
 

Do livro: Mitologias: Deuses, heróis e xamãs nas tradições e lendas de todo mundo. Publifolha. p. 128. 

 
 
���� Panteísmo – É diferente do monoteísmo e do politeísmo. Sua principal 
convicção é que Deus ou a força divina, está presente no mundo e em tudo que 
nele existe. O divino pode ser impessoal como alma do mundo, presente em todas 
as coisas. Panteísmo [do grego pân, pantós= tudo, todos + teísmo] compreende que 
só Deus é real e o mundo é um conjunto de manifestações ou emanações. Uma 
doutrina que entende Deus como a soma de tudo quanto existe. 
 
���� Animismo e Crença nos Espíritos – Em algumas culturas prevalece a crença 
de que a natureza é povoada de espíritos. Isso se chama animismo, da palavra latina 
animus, que significa “alma”, “espírito”. É certo que o animismo impera em várias 

                                                 
61 Mitologias: Deuses, heróis e xamãs nas tradições e lendas de todo mundo. Publifolha. 
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sociedades e religiões.  Exemplos do animismo está presente em nossa cultura – 
espíritos das águas, duendes, fantasmas, sereias, espíritos dos mortos em religiões 
africanas, latinas e orientais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceito de Mundo 
 

Para o pensamento religioso, um conceito comum é de que a Terra foi criada ou 
formada por um ser “especial” ou por uma matéria primordial. A mitologia nórdica 
conta a história dos deuses que mataram Ymer, o gigante da montanha, e do seu 
corpo  formaram o mundo. 
 

Os gregos acreditavam que o mundo se formou de uma confusa massa chamada 
caos, que, organizada pelo poder divino se transformou no mundo ordenado – 
cosmos. 
 
A história da criação na Bíblia não menciona nehuma substância ou material. Conta 
de uma criação feita do nada (caos). Por meio da palavra somente, a criação ocorre. 
Deus disse Haja luz, e a luz se fez. 
 
Assim como crêem da criação, muitas religiões têm a crença do fim do mundo; 
Que a terra que foi criada e organizada, está sob constante ameaça. Para o 
cristianismo e ilamismo o fim do mundo está relacionado ao julgamento divino. 
 
 
 

Estes homens da tribo kamiura do rio 
Xingu, no Brasil, estão tocando flautas em 
um ritual sagrado (sua música é considerada 
as vozes de espíritos). O cocar amarelo 
simboliza o sol visto como fonte de 
potência masculina. 
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A Relação do Homem com o Divino  
 

A maioria das religiões acredita que o homem é obra divina, que suas origens são 
divinas. A história da Bíblia conta que o homem foi criado por Deus e é um ser 
completo, constituido de corpo, alma e espírito.  
 
Como a origem do homem requer uma explicação, há uma evidente preocupação 
em se saber o que acontece quando se morre. O fato dos egipícios, vikings, gregos 
ornarem e sepultarem seus mortos com seus pertences, mostra a idéia de que crêem 
na vida após a morte. 
 

Em várias sociedades os mortos continuam existindo sob a forma de espíritos 
ancestrais, em íntima proximidade com os vivos. Eles oferecem aos vivos 
segurança e proteção, e em troca exigem sacrifícios em seus túmulos. 
 

Em certas religiões, como na Índia, um dos objetivos é atingir a união com a 
divindade. Isso para os gregos seria uma blasfêmia, pois romper a barreira que 
separa o homem dos deuses seria uma hybris - arrogância . 
 

Para o cristianismo a salvação é um favor não merecido pelo homem mas oferecido 
graciosamente por Deus. Somos salvos pela graça e é Deus quem nos salva, quando 
cremos na obra salvadora realizada por Jesus Cristo. 
 
Curiosidade: O QUÊ  continua vivo com a morte? O corpo, a alma, o espírito ou 
todos?  No cristianismo a vida eterna não é associada somente a uma alma eterna. 
A Bíblia faz menção da ressurreição do corpo, ou em outras palavras, a 
reconstituição física da pessoa inteira de forma glorificada (casa não feita por mãos 
– II Cor 5.1), mas não diz se este corpo é o mesmo corpo terreno.  Bom, na 
ocasião saberemos se este corpo será um corpo espiritual ou exatamente o que 
somos na terra. 
 
Extraído e adaptado de: Jostein Gaarder (O Livro das Religiões). 
 

 

***** 
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O QUE SÃO CERIMÔNIAS RELIGIOSAS? 
 

A cerimônia ou ritos religiosos desempenham uma papel importante em todas as 
religiões. Nessas cerimônias segundo cada regra adotada pelo grupo religioso, 
ocorre a invocação, louvor, gratidão, atos de magia, oração, sacrifício, oferta, rito de 
passagem, e outras coisas mais. O padrão parece repetir, mas cada qual com suas 
singulares diferenças. 

 

Esse conjunto de ritos cerimôniais é 
conhecido como culto ou liturgia.  
 

A cerimônia promove o contato com o 
sagrado, e por isso costuma ser realizada 
em lugares considerados sagrados 
(templos, mesquitas, terreiros), nos quais 
existem objetos sagrados (estátuas, 
amuletos, altares). As pessoas que lideram 
às cerimônias também podem ser 
sagradas, ou pelo menos especialmente 
consagradas para esse trabalho. 
 

Quem é quem? 
 
���� Cerimônia - Do latim caeremonĭa, que significa: São as atividades formais 
realizadas em algumas ocasiões importantes, seja, política, militar, social, religiosa, 
etc. (Coroação, graduação militar, casamento, a realização do culto religioso). 
 
���� Culto - A palavra culto vem do latim, colere – cultivar, e cultus – adoração62, e é 
empregada em geral para significar adoração ou homenagem à divindade em 
qualquer de suas formas, que nas ciências das religiões quer dizer todas as formas 
de rito religioso em execução. Está associada à cerimônia. 
 
���� Ritual, Rito – Do latim ritus, regras63. No sentido religioso é um conjunto de 
atividades organizadas, onde as pessoas se expressam por meio de gestos, símbolos, 
linguagem e comportamento, transmitindo um sentido coerente ao ritual. É 
determinada pratica que remete a uma idéia ou simbolo maior. (iniciação, oração, 
batismo, etc...) 
 
���� Liturgia - O vocábulo "Liturgia", em grego, formado pelas raízes leit- (de 
"laós", povo) e -urgía (trabalho, ofício) significa serviço ou trabalho público ou 

                                                 
62 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira,  1986, pg. 233. 
63 Op. cit. pg. 686. 
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complexo das cerimônias religiosas rituais64. Para os cristãos, Liturgia, é o memorial 
de Cristo e da salvação, ou seja, torna presente, através da celebração, o 
acontecimento salvador de Cristo. Pela celebração litúrgica, o crente participa das 
realidades da sua salvação. Comumente entendemos liturgia como a ordem com 
que se realiza o culto. 
 

Cerimonia, culto, rito e liturgia, como observamos, estão interligadas, quando se 
trata de religião. Por isso, aqui vamos considerar “ritos cerimoniais” , culto e 
liturgia como sendo todas as atividades que se realizam e envolvem esse processo 
do religar. 
 

As palavras nos ritos cerimoniais: 
 
As palavras sagradas exercem no culto uma função importante: São as orações, 
invocações, leitura de textos sagrados, a pronúcia de palavras de magia. 
 

A cerimônia pode conter rituais de magia. 
Magia é uma tentativa humana de controlar 
os poderes e as forças que operam a natureza. É 
muito comum se encontrar a magia em 
contextos religiosos, inclusive, 
equivocadamente, no cristianismo. Há casos 
em que uma oração parece se transformar em 
um ritual de encantamento. 
 

Estudiosos dizem que magia: É uma tentativa de 
obter controle sobre a natureza por meios sobrenaturais. 
Consiste em encantamentos, amuletos e outros métodos 
que pretendem oferecer ao homem o que não pode 
conseguir com seus poderes normais65. 
 

 

No sentimento religioso ocorre a dependência no divino. O ser humano é um 
instrumento da realização da vontade divina; No ritual de magia, quando a pessoa 
se vale dos ritos mágicos, ela está tentando coagir forças e potências “divinas” a 
obedecer a sua ordem. 

 
***** 

 
 

                                                 
64 Op. cit. pg. 478. 
65 MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. Entendendo o Oculto. São Paulo: Candeia, 1992, 210 p. 
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QUAIS SÃO OS RITOS MAIS COMUNS? 
 

Oração 
 

Considerado o mais simples de todos os ritos, 
a oração já foi chamada de "casa de força da 
religião". É a comunicação espontânea de um 
indivíduo com Deus, e nesse caso não 
costuma ter uma forma definida, uma vez que 
é expressa em termos pessoais. 
 

Agora, a oração coletiva normalmente 
obedece a um padrão diferenciado. Pode ser 
lida, cantada em uníssono ou entoada como 
um canto (antífona), na qual se alternam o 
que conduz a oração e as demais pessoas 
envolvidas. 
 

Determinados atos e gestos podem ser associados à oração. Algumas comunidades 
cristãs oram ajoelhadas no genuflexório66; Alguns oram de mãos levantadas; os 
muçulmanos se inclinam até o chão na direção de Meca67. A oração em alguns 
casos está relacionada à dança. 
 

O objetivo da dança pode ser invocar a chuva, festejar, ou preparar homens para a 
caça ou a guerra – A oração de Elias contra os profetas de Baal descreve um ritual 
de dança que prescede a oração (1 Rs 18.20). Os dançarinos usam máscaras e 
disfarces, e sua apresentação pode se assemelhar bastante a uma pantomima ou 
peça teatral. As palavras e a cerimônia estão intimamente ligadas. 
 

 

Sacrifício 
 

O sacrifício é um elemento observado no culto de muitas religiões. Um sacrifício, 
em geral é algo que as pessoas consideram valioso e é oferecido aos deuses. 
Pode ser constituído de frutas, primícias das colheitas, um filhote de animal; Em 
algumas culturas existem exemplos de sacrifício humano. No cristianismo ocorre o 
sacrifício humano de Jesus Cristo, substitutivo dos sacrificios apregoados pela lei de 
Moisés.  

                                                 
66 Banquinho, com encosto, sobre o qual as pessoas se ajoelham para rezar. 
67 Meca é a cidade natal do profeta Maomé. Para todos os muçulmanos do Mundo ela é a cidade mais sagrada do 
planeta. 
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Curiosidade: Holocausto 
significa incediar, queimar 
totalmente a vitima ofertada 
em sacrifício. Refere-se à 
combustão total da vítima 
oferendada, depois de haver 
imposto as mãos sobre ela e 
degolada68. 
O propósito do sacrifício 
varia, e podemos perceber 
vários tipos de oferendas, até 
mesmo seres humanos, 
dependendo daquilo que o 
religioso deseja alcançar.  
 
 

Destaque : O critistianimo 
surpreende com uma nova 
idéia de sacrifício. No AT o 
sacrifício era compreendido 
principalmente como uma 
maneira de alcançar o favor 
de Deus. No NT, Deus 
como Todo-poderoso, na 
forma de homem se dá em 
sacrifício para salvação do 
homem. E mais, faz isso ao 
nosso favor, graciosamente. 
(Rm 5.8; Ef 2.8). 
 

Oferenda 
A oferenda (do latim offerre, 
"trazer" ou "oferecer") é o 
tipo mais comum de 
sacrifício e provavelmente o 
mais antigo. Um presente é oferecido aos deuses e se espera outro em troca. O 
objetivo do sacrifício se expressa na frase latina do ut des, ou seja, "dou para que tu me 
retribuas o presente". 
 

Uma oferenda de agradecimento deve ser vista da mesma maneira. É uma 
retribuição a algo que os deuses proporcionaram, talvez algo pedido anteriormente. 
 

                                                 
68 E-SWORD. Diccionario1. 

Uma visão espanhola do sacrifício humano, do Codex 
Magliabechiano, de meados do século XVI. A vítima é arqueada 
sobre uma pedra para facilitar a retirada do coração. 

 
A PANATENÉIAS. Esta escultura, mostra atenienses conduzindo um 
touro sacrificatório durante a Grande Panatenéias anual, antigo festival 
em honra de sua deusa padroeira, Atena. Os sacrifícios eram 
realizados no ponto mais alto das celebrações, quando uma grande 
procissão terminava com a apresentação de uma nova túnica bordada 
{peplos) para a estátua de Atena no Partenon, seu principal templo. 
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O ato de dar e receber presentes implica um tipo de associação. Entendem que 
quem dá e quem recebe ficam unidos e o objetivo das oferendas é também, em 
parte, alcançar uma comunhão com os deuses. 
 
Nas religiões tribais é comum oferecer os primeiros frutos da estação, uma fração 
da carne que foi caçada ou da colheita do ano. Trata-se de uma expressão de 
gratidão aos deuses e, ao mesmo tempo, do desejo de que essa proteção continue. 
Vemos, assim, que o sacrifício é necessário tanto para os deuses como para o 
homem em determinadas religiões.  
 

A idéia é que com isso os deuses se tornam fortes; Se não houver sacrifícios, eles se 
enfraquessem, o que terá efeitos negativos sobre o devoto – nos tempos primitivos, 
efeitos negativos vinham na forma de doenças e más colheitas. 
 
Curiosidade: No AT chamavam de ofertas pacíficas por ação de graças as 
oferendas de gratidão aos favores rebebidos de Deus (Lv 7). 
 

 

Sacrifícios de Alimentos 
 

O motivo principal para o sacrifício de um alimento é alcançar uma comunhão com 
os deuses. Quase sempre se trata de uma oferenda animal, que depois é comida 
pelos sacrificantes. Em regra, o sacrifício é oferecido aos deuses, mas pode 
acontecer de a oferenda representar o próprio deus. Nesses casos, parte do poder 
desse deus é transmitida àquele que come a oferenda. 
 
Sacrifício de Expiação 
 

Se um indivíduo cometeu um crime contra os deuses e despertou sua ira, deve ser 
punido. Para apaziguar os deuses e evitar uma vingança, ele pode fazer um 
sacrifício de expiação. A oferenda  -  por exemplo, um animal sacrificial - substitui 
o culpado e é punida no lugar dele. 
 
Ritos de Passagem 
 

 

Os ritos de passagem se associam às grandes mudanças na condição do indivíduo. 
As principais transições marcadas por esses ritos são o nascimento, a entrada na 
idade adulta, o casamento e a morte. 
 

Tais ritos costumam simbolizar uma iniciação. O nascimento é a iniciação na vida, 
enquanto a morte é a iniciação numa nova condição no reino dos mortos, ou na 
vida eterna no nosso caso. 
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De uma forma ou de outra, todas as sociedades têm ritos de passagem, mesmo 
aquelas em que a religião não desempenha nenhum papel na vida pública. Em geral, 
é grande a importância deles nas culturas ágrafas, nas religiões primais. Nestas, os 
ritos de passagem estão claramente ligados às noções de tabu69.  
 

Nascimento e Morte 
 

Um recém-nascido está fisicamente vivo, mas em muitas culturas só é aceito pela 
família e pela comunidade depois de passar por certas cerimônias. A cerimônia 
pode consistir num único ato, como o batismo, a circuncisão ou a atribuição do 
nome. Entre os povos tribais, costuma ser um processo longo, que tem início já na 
época da concepção e termina pouco após o nascimento, quando a criança é 
admitida na tribo. A mãe, que se tornou impura com o ato de dar à luz, deve se 
submeter a uma série de ritos de purificação pata poder ser recebida na 
comunidade. 

 

No judaísmo, todo homem aos 8 dias de 
nascido é circuncidado como forma de 
celebrar a vida e principalmente como 
marca da aliança daquele novo homem 
com o Deus de Israel (Gn 17.10-12). 
 

Assim como um bebê não está 
"propriamente vivo" antes dos ritos 
associados com o nascimento, um 
cadáver, em determinadas sociedades, 
não está "propriamente morto" antes de 
ser enterrado. Os ritos de sepultamento 
são necessários a fim de que o falecido 
possa ser aprovado e acolhido pela 
comunidade dos mortos. Alguém que 
não seja enterrado de acordo com o 
costume está arriscado a ter uma 
existência errante, sem descanso, 
vagando entre o reino dos vivos e o dos 
mortos. 
 

O significado de vários ritos de passagem se destaca nas comunidades em que a 
vida religiosa dá muita importância ao culto aos ancestrais. Um nascimento implica 
o prolongamento da linhagem familiar e a continuação do culto aos ancestrais. O 
casamento une um homem e uma mulher vindos de duas famílias distintas, e é 
preciso que os ancestrais de ambos os lados aprovem o casamento e a união das 
duas famílias. 

                                                 
69 Tabu é uma palavra polinésia adotada pelos historiadores da religião para indicar uma severa proibição, 
restrição ou exclusão, e se aplica a algo que é considerado perigoso ou impuro. 

 
Este relevo de Sacará retrata o rito egípcio da circuncisão. 
À esquerda, um assistente segura as mãos do menino 
enquanto o circuncisor executa a operação com um objeto 
arredondado, talvez uma faca de pedra (cf. Êxodo 4:25). À 
direita, o paciente se apóia colocando a mão na cabeça do 
circuncisor. Diferentemente dos egípcios, os hebreus 
circuncidavam os meninos com a idade de oito dias, para 
significar a aceitação da criança na comunidade do pacto. 
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Quando um indivíduo morre, a tribo perde um de seus membros e advém uma 
crise. A vida e a tribo são ameaçadas por forças hostis, e devem se realizar 
cerimônias para restabelecer o equilíbrio normal da vida. Ao mesmo tempo, os 
ritos de sepultamento ajudam o falecido a chegar são e salvo ao reino dos mortos, 
onde ele continuará a viver juntamente com seus antepassados. 
 

Ritos de Puberdade 
 

A puberdade indica a transição da infância para a idade adulta, do menino para o 
homem, da menina para a mulher. Ser sexualmente maduro, porém, nem sempre 
basta para garantir ao indivíduo o pleno status de membro da sociedade adulta.  
 

Vamos ver alguns aspectos importantes desses ritos: 
 

 

� A circuncisão dos órgãos sexuais, tanto masculinos como femininos. Não se 
sabe ao certo a origem desse rito - no judaísmo é relatado em Gn 17.10-12; Em 
alguns casos ele pode ser associado à crença de que o ser humano originalmente era 
hermafrodita. Assim rito seviria para realçar a diferença entre os sexos, mostrando 
aos homens e às mulheres o lugar que devemocupar na sociedade.  
 

Enquanto nos meninos a circuncisão pode prevenir certas doenças, nas mulheres 
reduz a capacidade de desfrutar da atividade sexual prazerosamente. Hoje existe 
uma pressão para se banir a circuncisão feminina, mais corretamente chamada de 
excisão do clitóris, uma mutilação dos órgãos genitais femininos. 
 

 

� A iniciação implica o ensino de tradições tribais, leis religiosas, direitos e 
deveres, habilidades de caça e pesca, perícia na luta e nas tarefas práticas. O jovem 
deve aprender as histórias sagradas e os ritos tradicionais. Homens e mulheres 
podem ter seus respectivos segredos religiosos, que não devem ser revelados para o 
sexo oposto. 
 
� Em muitas tribos, os garotos têm que passar por testes de resistência para 
demonstrar sua coragem e força física. Sofrem espancamentos e tormentos físicos e 
psicológicos. Às vezes se praticam mutilações, cortando dedos ou extraindo dentes. 
 

 

� Geralmente a iniciação é tida como um novo nascimento. O simbolismo dos 
ritos vai ainda mais longe: a iniciação setorna uma morte seguida de um 
renascimento. A infância terminou e a criança deve morrer, para que possa nascer 
novamente como adulto. Em alguns casos, os jovens são deitados em túmulos 
especiais ou são pintados de branco para ficar parecidos com os mortos. 
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Destaque: O cristianismo também uma espécie de o rito que conhecemos como 
novo nascimento. O novo nascimento no cristianismo representa a passagem para 
uma nova vida através da crença em Jesus Cristo (Jo 3); No momento em que se 
crê em Jesus Cristo se tem uma nova vida (II Cor 5.17) – a morte para este mundo 
e o nascimento para uma vida em Cristo; O Rito do novo nascimento é 
representado pelo batismo nas águas, embora a doutrina batista não trate como 
rito, mas como ordenança. 
 

 
***** 
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A ÉTICA FAZ PARTE DA RELIGIÃO ? 
 

  
As religiões com freqüência não fazem distinção entre o plano ético e o plano 
religioso. Os costumes da tribo, as regras ou os princípios morais são tão religiosos 
quanto os sacrifícios e as orações.  
 

Entre os dez mandamentos dado a Moisés 
havia os que tratavam de religião - "Não 
terás outros deuses diante de mim" - e os que 
falavam da ética - "Não matarás". Os cinco 
pilares dos muçulmanos inclui tanto o orar 
a Deus como o dar esmolas aos pobres.  
 

Comumente na religião não se faz distinção 
entre a ética e a religião. A noção do ser 
humano como uma criação divina implica 
que ele é responsável perante Deus por 
tudo o que faz, ritual, moral, social e 
politicamente. 
 
Pregadores religiosos muitas vezes iniciam 
seus sermãos sobre assuntos 
especificamente éticos.  
 

 
Ética é diferente de moral. A moral se relaciona com as ações,  ou seja, à conduta 
real, uma norma aplicada. A ética são os princípios ou juízos essenciais nessas ações 
– a reflexão que antecede a aplicação da norma sempre visando a prática da justiça, 
do bem do outro. 
 
O ideal é que a moral (a norma, a lei) seja tabém ética. Quanto isso ocorre pode-se 
dizer que a Ética é justiça70. 
 
Os profetas do antigo Israel atacavam os ricos e poderosos que observavam fielmente os rituais, 
mas pisoteavam os pobres (Amós). O ponto de vista moral desses profetas sempre tinha 
uma justificativa religiosa. 
 

Os romanos foram os primeiros a tentar organizar um sistema ético legal que 
pudesse ser usado por todos os povos, independentemente da religião. O direito 
romano se tornou uma espécie de modelo para todos os sistemas legais do mundo 
moderno. 
                                                 
70 PERGORARO, Olinto A. Ética é Justiça. Petrópolis: Vozes, 1995. 132 p. 
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Em alguns países muçulmanos há dois sistemas agindo em paralelo: um baseado no 
Corão, outro no direito romano. Hoje muitos países aceitam a Declaração dos 
Direitos Humanos, proclamada pelas Nações Unidas, como uma afirmação ética 
comum, seja qual for a religião ou a perspectiva geral do país. 

 
O filósofo Sócrates diz que o bem é irresistível e se alguém deixa de praticá-lo é 
porque ainda não o conhece.  
 
A Ética, então possui íntima relação com a religião; Cada religião vai definir seu 
sistema ético, isto é, suas reflexões e definições de conduta estabelecendo conceitos 
do bem e do mal e com isso viver observando padrões éticos ou não éticos.  

 
 

O cristão que conhece o bem ensinado por Cristo e o pratica, pode ser 
considerado um sujeito ético. 

 
 

***** 
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ORGANIZAÇÃO DA RELIGIÃO 
 

Um aspecto importante em todas as religiões são os laços de irmandade entre seus 
seguidores. Formam-se tipos específicos de comunidades organizadas onde 
geralmente  se nomeiam representantes para dirigir o culto religioso. 
 

No caso dos povos tribais, a tribo constitui uma estrutura social, política e religiosa, 
que com freqüência o próprio chefe é o sacerdote; Há sociedades religiosas das 
quais só podem participar pessoas selecionadas - em geral homens. 
 

No Egito antigo, na Grécia clássica e na Noruega dos vikings, a relação era simples: 
A religião era parte de uma cultura comum. Situação semelhante se vivia na Europa 
medieval, quando a Igreja católica tinha poder absoluto, ou então, nos dias de hoje, 
em certos países muçulmanos, onde todo o poder religioso e político pertence a um 
líder nacional (por exemplo, o rei do Marrocos). 
 

Nos lugares onde várias convicções religiosas devem conviver lado a lado, a 
questão da organização se torna mais complicada. Quando se funda uma nova 
religião, rompendo com as tradições locais de culto, forma-se uma nova 
congregação que estará em minoria, pelo menos no início. 
 

Foi essa a situação dos seguidores do Buda, de Maomé e de Jesus, e através da 
história tem sido o destino de todos os grupos que se libertaram das grandes 
religiões e criaram suas próprias igrejas ou seitas. Nessas comunidades o vínculo 
entre os membros por vezes é mais forte do que nas religiões estatais ou locais. 
 

  
Com execeção de algumas religiões primais, a maioria possui "trabalhadores" 
próprios, com responsabilidade das formalidades do culto. Os padres, os líderes de 
culto e os curandeiros têm deveres religiosos diferentes, mas todos eles desfrutam 
de um status especial.  
 
Os sacerdotes também costumam agir como líderes da organização de seu rebanho 
e podem pertencer a uma entidade maior, comandada por um bispo ou arcebispo.  
 

 
Determinadas organizações (como a Igreja católica romana) são rígidas e 
estruturadas internacionalmente a partir de um lider absoluto. Outras igrejas podem 
atuar no plano nacional (como a da Noruega) ou no plano da congregação local 
(como o pentecostalismo). 
 
Destaque: O Cristianismo também organiza sua liderança, mas o princípio do 
amor pelos liderados está acima de qualquer status que o lider cristão possa ter. 
Aliás, ser um lider cristão não é status mas uma vocação; Um chamado para 
conduzir pessoas. Jesus simplifica o conceito chamando-o de Pastor – aquele que 
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cuida de um rebanho; Jesus diz que o rebanho é prioridade – O Pastor por amar o 
rebanho dá sua vida por ele (Jo 10.11). Isso implica em inversão de prioridades e a 
prioridade é o liderado, não o lider.  
 
Pastor andando de Jatinho (com o dinheiro fruto do trabalho do rebanho) e ovelha 
indo a pé para a Igreja – É inversão de conceito; No Antigo Israel o pastor carrega 
sua ovelha nas costas para poupá-la sofrimento.   
 
 

***** 
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A EXPERIÊNCIA FAZ PARTE  DA RELIGIÃO ? 
 

A religião nunca é vinculada apenas a razão. Sempre envolve as emoções, que são 
tão essenciais na vida do homem quanto a capacidade de pensar. A música, o canto 
e a dança são ferramentas importantes para o estimulo emocional. Na maioria das 
religiões, as pessoas extravasam a tristeza ou a alegria pela música instrumental e 
através do canto; Em algumas, também pela dança, que é um meio bastante antigo 
de expressão religiosa. 
 

No cristianismo, os hinos cantados em coro e a música instrumental são parte 
importante da experiência religiosa. Muitas igrejas e templos têm obras de arte - 
pinturas, esculturas e peças de altar que estimulam a imaginação e as emoções. 
 
A experiência faz parte da religião nas mais variadas formas: emocionais, pesssoais, 
corporais, mística, etc... ; Místico aqui significa experiência sobrenaural.   
 

Tendências Místicas 
 

Podemos encontrar tendências místicas em todas as grandes religiões do mundo. E 
os exemplos que os místicos nos fornecem da experiência mística monstram uma 
certa uniformidade, apesar das fronteiras sociais, culturais e religiosas, e de enormes 
diferenças cronológicas e geográficas. Isso nos permite falar que existe uma 
dimensão mística em todas as religiões. 

 

 
A Experiência Mística 
 

A experiência mística pode ser definida como uma sensação direta de ser um só 
com Deus ou com os “espíritos”, para os que assima aceitam. Apesar de a oração e 
o sacrifício implicarem uma grande distância entre Deus e o homem - ou entre 
Deus e o mundo, através do místico esse abismo é ultrapassado e Deus pode ser 
sentido.  
 
O místico experimenta, pelo menos por instantes, a sensação de proximidade com 
o sobrenatural . Um místico indiano disse certa vez: "Quando eu existia, não existia 
Deus — agora Deus existe, e eu não existo mais".  O Indiano quis dizer que "se 
perdeu" em Deus, se tornou um só com Deus através da experiência. 
 

 
Jesus nas palavras de João 17, ora, dizendo que Ele é um com Deus porque Deus 
está nele, e pede que nós sejamos um nele, para que nos tornemos também um 
com o Pai. O fato de orar já é uma experiência mística, mas Jesus vai além, ele diz 
que é um só com o Pai;  
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Outro fato “místico” de grande relevância no Cristianismo e escrito na Bíblia é a 
promessa do Espírito Santo habitar no homem – Deus em nós (na Bíblia não existe 
nada mais místico que isso). 
 
O Extâse e o Entusiasmo 
 

Estes dois estados são reações comuns encontradas nas experiências místicas que 
ocorrem na prática religiosa.  
 

  

� Êxtase - O Êxtase, do grego, ex stasis, 
significa literalmente "ficar fora", "estar 
fora", estar fora das atividades racionais.  
 

Na experiência religiosa é o estado de 
euforia na contemplação de Deus e das 
coisas do mundo sobrenatural que leva a 
pessoa a desligar-se da razão;  
 

Na medicina é o estado nervoso 
caracterizado pela perda de consciência da 
própria existência e pela abolição da 
sensibilidade a toda e qualquer ação 
externa. O êxtase em si é transitório, e em geral 
não dura mais que alguns minutos. 
 

� Entusiasmo - A palavra entusiasmo vem do grego, enteosmos, en é em, teos 
é Deus e mos é o final do substantivo. Entusiasmo significa ter um deus dentro. A 
gente não vive sem o entusiasmo, força vital que nos dá forças para viver, mesmo 
em contradição com a realidade, e que dá brilho à vida. Uma pessoa sem 
entusiasmo morre lentamente. O entusiasmo é o sinal da presença de Deus, da 
chama interior que nunca se apaga.  
 
Curiosidade: No cristianismo até existe às manifestações de êxtase (choro, risos, 
brados de alegria), mas é algo secundário porque o cristianismo não é, e não pode 
ser caracterizado por experiências “fora de si”, e sim pelo entusiasmo, o sinal da 
presença de Deus em nós através do Espírito Santo. 

 
 
 
 
 

 
deus Baco mostrado em um mosaico dos Séc. I-II 
d.C.; Substituiu Dionísio como deus do vinho e do 
êxtase na mitologia que os romanos adotaram dos 
gregos. 
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TIPOS DE RELIGIÕES 
 
A religiões podem ser dividad em três categorias: 
 

Religiões Primais 
 

 São as chamadas  "religiões primitivas" 
e que se encontram em culturas mais 
primitivas (povos tribais da África, Ásia, 
América do Norte e do Sul e Polinésia). 
O que característiza essas religiões é a 
crença em diversas forças, deuses e 
espíritos que controlam a vida cotidiana. 
O culto aos antepassados e os ritos de 
passagem estão sempre presentes.  
 

A comunidade religiosa não se separa 
da vida social, e o sacerdócio 
normalmente é sinônimo de liderança 
política da tribo. 
 
Religiões Nacionais 
 

 
Incluem grande número de religiões 
históricas que não são mais 
praticadas: judaísmo (primitivo), 
germânica, grega, egípcia e assírio-
babilônica. Hoje podemos encontrar 
vestígios delas, por exemplo, no 
xintoísmo japonês. 
 

É típico das religiões nacionais, com 
exceção do judaísmo,  adotar o 
politeísmo, uma série de deuses 
organizados num sistema de 
hierarquia e funções especializadas. 
Elas têm também um sacerdócio 

permanente, encarregado dos deveres rituais em templos construídos para esse fim. 
 

Religiões Mundiais 
 

As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou, para todas as 
pessoas. São conhecidas também como religiões universais. A principal característica 

  

Torii no santuário de Itsukushima 

Cena do Filme Apocalipto de Mel Gibson - apresenta 
uma versão da cultura  Maia. 
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das religiões universais surgidas no Oriente Médio é o monoteísmo: elas têm um só 
Deus. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à sua salvação.  
 
O papel do sacrifício é bem menos evidente nelas do que nas religiões nacionais, ao 
passo que o da oração e da meditação é mais importante. 
 

 

As religiões universais foram criadas por profetas fundadores cujos nomes são 
conhecidos:  
 

 
� Hinduísmo � Não se sabe 
� Judaísmo � Moisés 
� Budismo � Sidarta Gautama - Buda 
� Cristianismo � Jesus Cristo 
� Islamismo � Maomé 
 
Religiões orientais e ocidentais 
 
Já houve muitas tentativas de classificar as religiões mundiais em orientais e 
ocidentais. Consideram-se ocidentais o judaísmo, o islã e o cristianismo, enquanto 
as principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. 
 

***** 
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CAPÍTULO 3 - SEITA 
SEITA, O QUE É ? 

 

 
Seita é um grupo que nasce no interior de uma igreja ou religião organizada e 
geralmente em oposição a ela. Em obediência a uma autoridade carismática, a seita 
faz interpretações literais ou extremamente alegóricas de textos sagrados, sempre 
dando ênfase nas doutrinas desprezadas pela igreja à qual pertencia. É caracterizada 
pela forte expressão mística, missionária, messiânica e escatológica.  

As palavras seita e heresia derivam da palavra grega háiresis, que significa escolha, 
partido tomado, corrente de pensamento, 
divisão, escola etc. A palavra heresia é 
adaptação de háiresis. Quando passada para 
o latim, háiresis virou secta (idéia de 
separação). Foi do latim que veio a palavra 
seita. Originalmente, a palavra seita não tinha 
sentido pejorativo. Pode ser definida como corrente de pensamento religioso, 
separação, facção, dissidência, partido. 
 
Quando o Cristianismo foi chamado de seita (At 24.5), não foi em sentido 
depreciativo. Os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, uma facção 
dentro do Judaísmo. Com o tempo, háiresis também assumiu conotação negativa, 
como em 1 Co 11.19; Gl 5.20; 1 Pd 1.1-2. 
 
Em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e 
que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então, um 
cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia, sem, contudo, fazer parte de 
uma seita. 
 
Existem ainda outras definições sobre seita:  
 

� Um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por 
uma ou mais pessoas71. 
 

� Uma perversão, uma distorção do Cristianismo bíblico e/ou a rejeição dos ensinos históricos da 
Igreja cristã72. 
 

�Qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria73.  

                                                 
71 Dr. Walter Martin, teólogo. 
72 McDoweell , Op cit p 
73 BAALEN, Op cit p. 

Seita é um grupo que nasce no 
interior de uma igreja ou religião 
organizada e geralmente em oposição 
a ela. 
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Uma seita é algum tipo de perversão religiosa. É a crença e a prática, dentro do 
mundo religioso, que requer a devoção das pessoas a algum ponto de vista 
diferente da religião ou para algum líder, sempre com base em alguma doutrina 
falsa. Uma seita é uma heresia organizada74. 
 
A seita sempre tem como objeto a deturpação de uma doutrina original. Doutrina 
vem do latim doctrina que significa ensino. Refere-se a qualquer tipo de ensino ou a 
algum ensino específico. No ponto de vista Cristão existem três formas de 
doutrina: 
 
� Doutrina de Deus – At 13.12; 1.42; Tt 2.10. 
� Doutrina de homens – Mt 15.9; 16.12; Cl 2.22. 
� Doutrina de demônios – 1 Tm 4.1. 
 

A primeira é é a base do Cristianismo, as duas últimas são danosas. É preciso 
distinguir a doutrina de Deus (revelada na Bíblia), das últimas, para que não se 
tenha prejuízo fatal.  
 
Uma religião ou seita que se apresente como cristã, mas que tem uma doutrina 
contrária às Escrituras, merece toda nossa atenção, no que diz respeito a 
identificação  e repúdio no que diz respeito às práticas.  
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
74 Dave Breese. 
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COMO IDENTIFICAR UMA SEITA ? 
 

O método mais eficiente para se identificar uma seita  dita “cristã”, é conhecer os 
quatro caminhos seguidos por elas: o da adição, subtração, multiplicação e ou 
divisão.  
 

1. Adição: O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em 
consideração somente a Bíblia.  
 
Exemplo: Adventismo do Sétimo Dia; Seus adeptos têm os escritos de Ellen White 
como inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Declaram: Cremos que: Ellen 
White foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto dessa inspiração, 
têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que 
A qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos 
encontrados nas Escrituras Sagrada75.  
 

As Testemunhas de Jeová (TJs) crêem que somente com a mediação do corpo 
governante (diretoria das TJ, formada por um número variável entre 9 e 14 pessoas, 
nos EUA), a Bíblia será entendida. Declaram: Meramente ter a Palavra de Deus e 
lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho 
da vida76. 
 
Nessa mesma linha estão os mórmons, que dizem crer na Bíblia, desde que sua 
tradução seja correta. Eles acham que o Livro de Mórmon é mais perfeito que a 
Bíblia.  
 

Os Kardecistas não têm a Bíblia como base, mas a doutrina dos espíritos, 
codificada por Allan Kardec. Usam um outro Evangelho. Procuram interpretar as 
parábolas e ensinos de Jesus Cristo segundo uma perspectiva espírita e 
reencarnacionista.  
 
Defesa do Cristianismo: O apóstolo Paulo diz que as Sagradas Letras tornam o 
homem sábio para a salvação pela fé em Jesus (2 Tm 3.15); logo, se alguém ler a 
Bíblia, achará a fórmula da vida eterna: crer em Jesus. A Bíblia relata a história de 
um povo o qual Deus se revelou. Declara que Deus não abandonou o homem mas 
enviou Jesus para salvá-lo. Assim, na Bíblia, o homem saberá que Jesus tem as 
palavras necessarias há salvação. (Jo 1.45; 5.39-46; Lc 24.27, 44; At 4.12; 10.43; 
16.30-31; Rm 10.9-10). 
 
 
 

                                                 
75 Revista Adventista (fevereiro/1994), p. 37. 
76 A Sentinela, de 1º de setembro de 1991, p. 19. 
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2.Subtração: O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. 
 

A Maçonaria vê Jesus simplesmente como mais um fundador de religião, ao lado de 
personalidades mitológicas, ocultistas ou religiosas, tais como, Orfeu, Hermes, 
Trimegisto, Krishna, (o deus do Hinduísmo), Maomé (profeta do Islamismo), entre 
outros.  
 
A Legião da Boa Vontade (LBV) subtrai a natureza humana de Jesus, dizendo que 
Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, 
dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus77. 
  
Os Kardecistas ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus. 
 
Defesa do Cristianismo: A Bíblia ensina que Jesus é Deus (Jo 1.1; 20.28; Tt 2.13; 
1 Jo 5.20 etc). Jesus é o maior destaque do Cristianismo, porque Ele é o prório 
Deus homem (João 1; Hb 1.6). A Bíblia atesta a autêntica humanidade de Jesus, 
pois nasceu como homem (Lc 2.7), cresceu como homem (Lc 2.52), sentiu fome 
(Mt 4.2), sede (Jo 19.28), comeu e bebeu (Mt 11.19; Lc 7.34), dormiu (Mt 8.24), 
suou sangue (Lc 22.44) etc. 
 
3. Multiplicação: Pregam a auto-salvação. Crer em Jesus é importante, mas não é 
tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes, repudiam publicamente o sangue de Jesus: 
 
A Seicho-No-Iê nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor de seu sangue 
para remissão de pecados, chegando a dizer que se o pecado existisse realmente, 
nem os Budas todos do Universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de 
Jesus Cristo conseguiria extingui-lo78. 
 
Os Mórmons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o 
cumprimento das leis estipuladas pela igreja não haverá salvação.  
 
Defesa do Cristianismo: A Bíblia diz que todos estamos separados de Deus 
motivados pelo pecado, mas a graça redentora de Jesus é que nos purifica (Ef 1.7; 1 
Jo 1.7-9; Ap 1.5). 
 
4. Divisão: Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à 
organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do 
seu sistema religioso. 
 

                                                 
77 Zarur, Alziro. Doutrina do céu da LBV. pp. 108, 112. 
78 Taniguchi, Masaharu Kanro no hoou I-II-II. Chuvas de nectá-reas doutrinas. São Paulo: Igreja Seicho-No-Iê 
do Brasil, 1979 
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Quase todas as seitas pregam isso, sobretudo as pseudocristãs79, que se apresentam 
como a restauração do cristianismo primitivo, que, segundo ensinam, sucumbiu à 
apostasia80, afastando-se dos verdadeiros ensinos de Jesus. Acreditam que, numa 
determinada data, o movimento apareceu por vontade divina para restaurar o que 
foi perdido.  
 
Defesa do Cristianismo: Organização religiosa não salva ninguém; O ladrão 
arrependido ao lado de Jesus entrou no Céu sem ser membro de nenhuma seita ou 
religião(Lc 23.43); Ensinar que uma organização religiosa salva é pregar mentira (2 
Co 11.4; Gl 1.8) e divide a fidelidade a Deus com a fidelidade à organização e tira 
de Jesus a exclusividade de conduzir-nos ao Pai (Jo 14.6).  
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Derivadas do cristianismo. 
80 Abandono da Fé. 
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HINDUÍSMO 
 

O QUE É ? 
 
O hinduísmo é uma religião da Índia que diferente das outras religiões mundiais 
(budismo, cristianismo e islã), o não tem fundador, nem credo fixo nem 
organização de espécie alguma. Projeta-se como a "religião eterna" e é caracterizada 
pela imensa diversidade de seguimentos.  
 
A palavra hinduísta significa "indiano" (da mesma raiz do rio Indo), o nome das 
várias formas de religião que se desenvolveram na Índia depois que os indo-
europeus abriram caminho para a Índia do Norte, de 3 a 4 mil anos atrás. 
 
A RELIGIÃO VÉDICA 
 
As raízes do hinduísmo podem ser encontradas em algum ponto entre o ano 1500 
a.C. e o ano 200 a.C., quando os chamados arianos (isto é, os "nobres") começaram 
a subjugar o vale do Indo. As crenças dessas pessoas tinham ligação com outras 
religiões indo-européias, como a grega, a romana e a germânica. Sabemos disso 
pelos chamados hinos védicos (da palavra Veda, ou seja, "conhecimento"), que 
eram recitados por sacerdotes durante os sacrifícios a seus muitos deuses.  
 
 
MITO DA CRIAÇÃO 
 
No pensamento indiano, a 
origem do mundo não é um ato 
de criação, mas um ato de 
ordenação, a construção da 
ordem a partir do caos.  
 
Dos hinos védicos alusões são 
feitas ao Germe ou Embrião de 
Ouro, um ovo do mundo 
boiando nas águas primitivas do 
caos, de onde surge a primeira 
divindade como o fazedor ou 
ordenador do mundo81.  
 
 
 
 
 
                                                 
81 Willis, Roy. Mitologias: Deuses, heróis e xamãs nas tradições e lendas de todo mundo. Publifolha. p.70. 

 
Na desenvolvida cosmologia do hinduísmo, o mundo passa por ciclos 
regulares de emanação e reabsorção. Nesta pintura do século XVII, 
Vishnu descansa entre um período de emanação e o próximo sobre a 
serpente Ananta, enquanto Shri massageia seus pés. No registro 
superior (a partir da esquerda) são mostrados Vishnu montado em 
Garuda (com uma cobra na boca), Brahma e Shiva. 
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SISTEMAS DE CASTAS 
 
Todas as sociedades têm várias formas de distinção das suas classes sociais, mas a 
Índia, distingue suas classes de formas muito organizada e utilizam a palavra 
sânscrita - é varna, que significa"cor", para diferenciar suas 4 classes: 
 

• sacerdotes (brâmanes); 
• guerreiros; 
• agricultores, comerciantes e artesãos; 
• servos. 

 
A medida que a sociedade indiana se desenvolveu, surgiram novas castas. No início 
do século XX havia em torno de 3 mil castas. Não se sabe como surgiu o sistema 
de castas. 
 
A palavra inglesa caste vem do português casta (feminino de casto, "puro"); o termo 
usado na Índia é jati, que significa "nascimento" ou "tipo". As castas em geral se 
associam a profissões especiais.  
 
A base religiosa desse sistema é a noção de pureza e impureza. O contraste entre o 
que é "limpo" e o que é "impuro" faz parte de todo o hinduísmo. Para um 
brâmane, tudo o que tenha a ver com as coisas corporais ou materiais é impuro. Se 
ele se tornou impuro como resultado do nascimento, da morte ou do sexo — ou 
por meio do contato com um indivíduo "sem casta", ou membro de uma casta 
inferior , há diversas maneiras pelas quais ele pode se purificar.  A purificação é 
realizada com a utilização da água de um dos muitos rios sagrados da Índia.  
 
O nível mais baixo no sistema de castas é o dos "intocáveis" ou "sem casta" 
(também chamados "párias"); por exemplo, os criminosos, os lixeiros e os que 
trabalham curtindo o couro dos animais. Os cristãos e os muçulmanos ficam 
totalmente fora do sistema de castas. 
 
A VACA SAGRADA 
 
A vaca é um animal sagrado na Índia e é adorada durante certas festas religiosas. 
Isso provavelmente se relaciona com um antigo culto de fertilidade; nos Vedas há 
hinos à vaca, pois ela supre tudo o que é necessário para sustentar a vida. A vaca se 
tornou um símbolo da vida, e não é permitido matá-la. 
 
Em termos de culto, a vaca é mais "pura" do que o brâmane. Assim, a pessoa que 
toca uma vaca está ritualmente limpa. Todos os produtos derivados da vaca — o 
leite e a manteiga — são utilizados em diversas cerimônias de purificação. Até 



 - 67 - 

mesmo o excremento e a urina da vaca são tão sagrados que podem ser usados 
como agentes de purificação. 
 
Os hinduístas têm outros animais sagrados além da vaca, em especial o macaco, o 
crocodilo e a cobra. De modo geral, eles não gostam de tirar a vida. Isso 
transformou muitos hinduístas em vegetarianos e também abriu caminho para o ideal 
da não-violência, que ficou mais conhecido no Ocidente com a luta de Gandhi para 
tornar a Índia independente do colonialismo britânico. 
 
CARMA E REENCARNAÇÃO 
 
Um conceito-chave na filosofia dos Upanishads (espécie de sabedoria)82  é que o 
homem tem uma alma imortal. "Ela não envelhece quando você envelhece, ela não 
morre quando você morre." 
 
Um hinduísta acredita que, depois da morte de um indivíduo, sua alma renasce 
numa nova criatura vivente (qualquer ser vivente). Pode renascer numa casta mais 
alta ou mais baixa, ou pode passar a habitar um animal. Há relatos de indianos 
casados oficialmente com animais. 
 
O karma do homem, palavra sânscrita que significa "ato" (pensamentos, palavras e 
sentimentos, não apenas a ações físicas) é uma ordem no ciclo de reencarnação que 
vai de uma existência a outra. O impulso por trás dela, é o que a mantém sempre 
em movimento.  
 
A idéia de que todas as ações têm conseqüências e de que essas conseqüências 
podem aparecer depois da morte não é, de modo algum, peculiar ao hinduísmo.  
 
Todas as ações de uma vida, e somente elas, formam a base para a próxima. Assim, 
o carma não é uma punição pelas más ações ou uma recompensa pelas boas. O 
carma é uma constante -  como uma lei natural. 
 
O hinduísmo não reconhece nenhum "destino cego" nem divina providência. A 
responsabilidade pela vida do hinduísta no dia de hoje — e por sua próxima 
encarnação — será sempre dele. O homem colhe aquilo que semeou. Os resultados 
das ações — ou frutos de uma vida — derivam dessas ações automaticamente.  
 
O que a pessoa experimenta nesta vida em termos de riqueza ou pobreza, alegria ou 
tristeza, saúde ou doença, é resultado de suas ações numa vida anterior. É desse 
modo que os hinduístas explicam as diferenças entre as pessoas. 
 

                                                 
82 Segundo o famoso dicionário Sânscrito – Inglês de Sir Monier Williams (pag. 201), significa aproximar-se, 
sentar-se aos pés de alguém para ouvir as suas palavras. 
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Embora a pessoa deva se submeter ao carma que herdou de uma vida anterior, ela 
também exerce o livre-arbítrio no âmbito de sua existência atual. Portanto, o 
indivíduo sempre pode melhorar seu carma, e assim lançar as fundações para uma 
vida melhor na próxima encarnação. 
 
TRÊS VIAS DE SALVAÇÃO 
 
O hinduísmo não possui uma doutrina clara sobre a salvação que explique de que 
modo o homem pode escapar do interminável e cansativo ciclo das reencarnações. 
Dentro do hinduísmo há uma grande quantidade de movimentos e seitas com 
visões divergentes. Apesar disso, é possível distinguir três caminhos diferentes para 
a salvação: São as Vias do sacrifício, do conhecimento e da devoção. 
 
Essas vias não são movimentos religiosos organizados. São três tendências 
principais dentro do hinduísmo. O caminho escolhido pode depender do 
indivíduo. Mas um hinduísta também pode se inspirar nessas três vias. 
  
1. A Via do Sacrifício 
 
Como colocado acima, a palavra indiana para "ato" é karma. Hoje ela é usada para 
denotar todos os atos humanos — ou o resultado coletivo desses atos. No período 
védico, o termo se referia basicamente a atos religiosos ou rituais, em especial aos atos 
sacrificiais. Estes eram necessários para incrementar a fertilidade e manter a ordem 
universal.  
 
Através dos  sacrifícios e boas ações, muitos hinduístas tentam obter a felicidade 
terrena, boa saúde, riqueza e copiosa descendência. Assim liberta-se do círculo 
vicioso da transmigração do espírito. 
 
2. A Via do Conhecimento 
 
Segundo uma idéia central dos Upanishads, é a ignorância do homem que o amarra 
ao ciclo da reencarnação. Compreender a verdadeira natureza da existência — o 
oposto da ignorância — será, portanto, um caminho para a salvação. É apenas 
quando o homem adquire o reto conhecimento que ele é redimido da implacável 
roda da reencarnação. 
 
O conhecimento que traz a salvação é o de que a alma humana (atmã) e o mundo 
espiritual (Brahman) são uma coisa só. O atmã é uma parte integrante não só dos 
seres humanos, mas também se encontra nas plantas e nos animais. 
 
 
O Brahman é o princípio construtivo do universo, uma força que permeia tudo, uma 
divindade impessoal. Todas as almas individuais são reflexos dessa única alma 
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universal. E como a lua, que se reflete em muitos lagos. Pode haver um número 
infinito desses reflexos, mas existe uma só lua. 
 
O homem é libertado da transmigração ao adquirir plena compreensão da unidade 
entre atmã e Brahman. O homem tem uma centelha divina em seu interior. E 
mesmo que ele seja obliterado como indivíduo, sua origem divina permanece e vai 
se unir novamente com o espírito universal. 
 

O objetivo é se dissolver no Brahman, assim como uma gota de chuva se 
dissolve no mar. 

3. A Via da Devoção 
 
Uma terceira rota para a salvação, proposta que começou a se difundir no Sul da 
Índia por volta de 600 a.C. e logo se espalhou por todo o subcontinente, é a via da 
devoção.  
 
Já no século III a.C. esse caminho para a graça encontrara sua expressão clássica no 
Bhagavad Gita - A Canção do Senhor,  um texto religioso Hindu. Essa terceira 
tendência do hinduísmo é a que predomina na Índia moderna, e o Bhagavad Gita é 
o livro sagrado que ocupa o lugar supremo na consciência do indiano médio. 
 
Todas as três vias de salvação se baseiam na doutrina do carma. A via do sacrifício 
realça o fato de que o homem pode encontrar a salvação agindo de maneira correta 
ritualmente. Com a ajuda da contemplação, as pessoas procuram suprimir todo 
carma pessoal — a fim de abandonar o ciclo de uma vez por todas. Sem rejeitar os 
caminhos tradicionais para a salvação, o Bhagavad Gita aponta um caminho melhor 
e mais fácil. 
 
 

Se um homem se dedica a Deus e age desinteressadamente, isto é, sem 
pensar em ganhos e vantagens, ele será, pela graça de Deus, libertado da 

transmigração. 
 
 
Em última análise, é a misericórdia divina que salva uma pessoa do ciclo - e não 
seus próprios esforços. Portanto, o caminho mais seguro para a salvação é o bhakti, 
a devoção a Deus e a crença nele. Outro ponto importante é que todas as pessoas, 
independentemente de sexo ou casta, podem conseguir a graça se devotarem a 
Deus. 
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CRENÇA DIVINA 
 
O conceito hindu de divindade é panteísta. A divindade não é um ser pessoal, mas 
uma força, uma energia que permeia tudo: os objetos inanimados, as plantas, os 
animais e os homens. No extremo menos filosófico do espectro há um conceito 
politeísta, que acredita num grande número de deuses. Quase todas as aldeias têm a 
sua própria divindade local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A adoração divina se concentra em 3 deuses em particular:  
 
Brahma, o criador e doador de dádivas, assume 
um papel subordinado aos outros dois grandes 
deuses, Vishnu e Shiva, mas parece ter havido 
um período durante os primeiros séculos depois 
de Cristo em que Brahma foi o foco de um culto, 
presumivelmente como a divindade criadora, no 
entanto, isso acabou faz muito tempo. 
 
 
Brahma com quatro cabeças em sua montaria, o ganso 
selvagem (hamsa), cujo vôo simboliza a busca da alma 
por libertação.  
 
 
 
 

 
O grupo de três deuses no clássico panteão hindu — (a partir da esquerda) Brahma, Shiva com seu 
touro de montaria Nandin, abaixo, e Vishnu — é visto dançando ao som dos músicos divinos, os 
Gandharvas, nesta escultura em pedra do século XII. 
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Vishnu. É um deus suave e amigável, 
normalmente representado como um lindo jovem. 
Sua maior importância no hinduísmo moderno 
deriva de seus 10 "avatares" ou revelações.  
 
Vishnu, o "dono das grandes passadas", é 
repetidamente louvado por ter dado três passos 
largos, os quais mediu e depois penetrou no 
cosmo, provando que o universo era habitável 
para deuses e humanos. Os 3 passos significam o 
poder e a onipresença de Vishnu. 
 
Avatares são as encarnações de Vishnu. Figuras 
animais e humanas vistas como exemplos da 
atividade benevolente de Vishnu na terra e 
identificadas com ele como seus avatares ou 
encarnações. Eles aparecem sucessivamente 

sempre que o mal coloca o mundo em perigo. 
 
Os 10 avatares são: MATSYA, o peixe; 
KURMA, a tartaruga; VARAHA, o javali, 
NAASIMHA, O leão-homem, �a forma 
que Vishnu assume para matar o demônio 
Hiranyakashipu; VAMANA, o anão; 
PARASHURAMA, um bramane que mata 
o Arjuna; RAMA E KRISHNA, os mais 
populares, este retratado como pastor 
adorável; BUDA, o nono avatar. Ele 
engana os pecadores para assegurar sua 
punição; KALKIN, o 10º e futuro avatar, 
é uma figura milenar que estabelecer uma 
nova era. Aparecerá como um guerreiro 
montado num cavalo branco; segundo 
uma crença popular no sul da Índia, ele é 
de fato um cavalo. 
 
Dentre os 10 avatares, Krishna é o mais popular, adorado como o onipresente 
senhor do mundo. Costuma ser retratado como um pastor de ovelhas, e suas 
aventuras eróticas com as pastoras são interpretadas simbolicamente como o amor 
de Deus pelo homem.  
 
 
 

 

 
Este detalhe de uma pintura do século XIX 
mostra Vishnu montado no pássaro 
celestial Garuda com sua esposa, Shri. 



 - 72 - 

 
Shiva. Ele é o deus da meditação e dos iogues e 
igualmente um deus. Opera tanto como criador 
como destruidor, o que o torna ao mesmo tempo 
aterrorizante e atraente. É ele quem traz a doença e a 
morte, mas é também o que cura.  
 
A religião indiana se baseia na crença de um deus 
eterno, mas não especifica se esse deus é Vishnu, 
Shiva ou algum outro. Deixa-se a cargo do indivíduo 
decidir de que maneira esse deus deve ser adorado. 
Tradicionalmente se vê Vishnu e Shiva formando 
uma trindade com o deus Brahma. 
 
Brahma é o criador, quem faz o mundo. Vishnu é o 
sustentador, que protege as leis naturais e a ordem universal. E Shiva é o destruidor, 
que no final de cada época dança sobre o mundo até reduzi-lo a pedaços.  
 
Uma vez que isso acontece, Brahma tem de criar o mundo novamente. Assim, 
essas três personagens, ou "máscaras", representam três aspectos de Deus: o 
criador, o sustentador e o destruidor. 
 
O hinduísmo tem ainda uma série de deusas. Alguns adotam a teoria de que essa 
abundância de deusas não passa da expressão de uma grande e poderosa divindade 
feminina, a "Rainha do Universo" ou "Deusa-Mãe". Sua manifestação mais 
conhecida é Kali, a deusa negra. 
 
DIVINDADES MENORES 
 
A maioria das aldeias tem seu templo dedicado a Vishnu ou a Shiva. Esses deuses 
se concentram nas questões maiores, universais, e em geral são homenageados nos 
grandes festivais.  
 
Os deuses menores por vezes exercem influência em áreas especiais, por exemplo, 
em certos tipos de doença. Muitos deles têm origem humana: podem ser heróis que 
morreram em batalha, ou esposas que se ofereceram para ser queimadas na pira 
funerária do marido. 
 
Alguns deuses são espíritos malignos que foram deixados para trás por homens 
maus. Ao cultivar esses espíritos como deuses, é possível controlar e neutralizar seu 
mal. 
 
 
 

 
Shiva em seu touro de montaria 
Nandin, em pintura do início do séc. 
XIX . 
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O CULTO NO LAR E NO TEMPLO 
 
A maioria dos hinduístas devotos têm em casa uma sala ou um canto especial onde 
põem estampas, um pequeno altar e esculturas representando um ou mais deuses., 
onde rezam diversas vezes por dia.  
 
O culto pode variar de casa para casa, mas com freqüência compreende o sacrifício, 
a oração, a recitação de textos sagrados e a meditação. Antes de iniciá-lo, é 
importante estar ritualmente limpo. Quase sempre, um banho purificador é o 
primeiro passo.  
 
O COSTUME CORRETO 
 
Segundo os hinduístas, o que a pessoa faz é mais importante do que aquilo em que 
ela acredita. O costume correto é mais importante do que a ortodoxia; o rito 
religioso é mais importante do que o conteúdo religioso. 
 
Embora a vida religiosa na Índia seja variada e multifacetada, a maioria dos 
indianos poderia concordar quanto a um darma comum, ou seja, uma lei ou ética 
comum. Isso não implica uma igualdade entre as pessoas. 
 
Darma significa que todas as pessoas têm responsabilidades para com sua família, 
sua casta e a comunidade como um todo — e que essas responsabilidades, desde o 
nascimento, variam de um indiano para outro. Tanto no contexto religioso como 
no social, a homogeneidade que o hinduísmo apresenta está na divisão do trabalho.  
 

**** 
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BUDISMO 
 
O fundador do budismo foi, Sidarta Gautama (560-480 a.C.), que viveu no Nordeste 
da Índia. Há várias histórias lendárias sobre sua vida. Os pontos de maior destaque 
são: 
 
O PRÍNCIPE SIDARTA 
 
O príncipe Sidarta cresceu no meio da fortuna e do luxo. Seu pai Rajá ouviu uma 
profecia de que seu filho ou se tornaria um poderoso governante ou tomaria o 
caminho oposto e abandonaria o mundo por completo. 

 
Com medo seu filho testemunhar as carências e 
o sofrimento do mundo, o rajá tentou proteger 
o filho contra o mundo que ficava além das 
muralhas do palácio, ao mesmo tempo que o 
cercava de delícias e diversões. 
 
O jovem, Sidarta se casou com sua prima e 
mantinha também um harém de lindas 
dançarinas. Aos 29 anos Sidarta experimentou 
algo que haveria a virada da sua vida. Apesar da 
proibição do pai, ele se arriscou a sair do palácio 
e viu, pela primeira vez, um velho, um homem 
doente e um cadáver em decomposição. 
 
Depois dessas impressões desanimadoras, 
percebeu que uma vida de riqueza e prazer é 
uma existência vazia e sem sentido. E se 
perguntou: haverá alguma coisa que transcenda a 
velhice, a doença e a morte? Sidarta também se 
sentiu tomado por uma grande compaixão pela 
humanidade e um chamado para livrá-la do 
sofrimento. Imerso em pensamentos, voltou ao 

palácio e na mesma noite renunciou à sua agradável vida de príncipe, sem se 
despedir, abandonou esposa e filho, e partiu para uma vida de andarilho. 
 
A ILUMINAÇÃO 
 
Conta-se que Sidarta obrigou-se a comer cada vez menos, até que finalmente, 
segundo a lenda, conseguia sobreviver com um único grão de arroz por dia. Dessa 
maneira ele esperava dominar o sofrimento, mas isso não foi o suficiente. 
 

 
 
Estátua de Buda, com a protuberância 
craniana, lóbulos da orelha alongados e uma 
urna entre os olhos — entre suas 32 marcas 
principais. 
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Ele adotou o "caminho do meio", buscando a salvação por meio da meditação. Aos 
35 anos, após 6 anos de busca, alcançou a iluminação (bodhi), enquanto estava 
sentado em meditação sob uma figueira, à margem de um afluente do Rio Ganges. 
Sidarta agora se transformara num buda, ou seja, um "iluminado". 
 
Alcançou a percepção de que todo o sofrimento do mundo é causado pelo desejo. 
E apenas suprimindo o desejo que podemos escapar de outras encarnações. 
Durante sete dias e sete noites o Buda ficou sentado debaixo de sua árvore da 
iluminação. Ganhou dessa forma a compreensão de uma realidade que não é 
transitória, uma realidade absoluta acima do tempo e do espaço. 
 
No budismo isso se chama nirvana. Ao dominar seu desejo de viver, que antes o 
atava à existência, o Buda parou de produzir carma e, portanto, não estava mais 
sujeito à lei do renascimento. Conseguiu alcançar a salvação para si mesmo, e o 
caminho estava aberto pata abandonar o mundo e entrar no nirvana final.  
 
O deus Brahma (hindu), porém, esteve com ele para que difundisse seus 
ensinamentos. Ele passou a "contemplar o mundo com um olhar de Buda" e 
decidiu "abrir o portão da eternidade" para aqueles que o quisessem ouvir. Assim o 
Buda decidiu se tornar um guia dos seres humanos. 
 
BUDA E SEUS DISCÍPULOS 
 
Buda seguiu então deu sua primeira palestra — um famoso sermão de Benares, que 
contém os elementos mais importantes de seus ensinamentos. As "rodas da 
instrução" tinham sido postas em movimento. 
 
Diversos monges mendigos seguiam Buda, e durante mais de quarenta anos ele e 
seus discípulos vagaram pela região nordeste da Índia. 
 
OS ENSINAMENTOS DE BUDA 
 
A LEI DO CARMA 
 
O budismo cresceu dentro do hinduísmo como um caminho individual para a 
salvação. As duas religiões têm muitos conceitos em comum: as doutrinas do 
renascimento, do carma e da salvação. 
 
Para Buda, um ponto de partida é que o ser humano é escravizado por uma série de 
renascimentos. Como todas as ações têm conseqüências, o princípio propulsor por 
trás do ciclo nascimento morte-renascimento são os pensamentos do homem, suas 
palavras e seus atos (carma). 
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O homem colhe aquilo que plantou. Não existe "destino cego" nem "divina 
providência". O resultado flui automaticamente das ações. Portanto, é tão 
impossível fugir de seu carma quanto escapar de sua própria sombra. Enquanto o 
ser humano tiver um carma, ele está fadado a renascer. 
 
Embora se possa dizer que a lei do carma possui um certo grau de justiça, ela é 
vista, no hinduísmo e no budismo, como algo um tanto negativo, algo de que se 
deve escapar. 
 
SALVAÇÃO 
 
Consiste em ser libertado do círculo vicioso dos renascimentos. A eterna série de 
reencarnações costuma ser comparada a um rio que separa o homem do nirvana. O 
objetivo do budismo, comum com os outros caminhos indianos para a salvação, é 
encontrar a "passagem" por onde se pode atravessar para a outra margem. 
 
VISÃO DA HUMANIDADE 
 
O hinduísmo acredita que o homem tem uma alma individual eterna (atmã), a qual 
sobrevive de uma existência para outra. Assim como uma pessoa descarta suas 
roupas velhas e gastas, a alma vai se revestindo de outros corpos, sempre 
renovados.  
 
Buda rompe radicalmente com essa doutrina ao negar que o ser humano tenha 
alma e ao rejeitar a existência de um espírito universal. De acordo com o 
budismo, a alma é tão fugaz como tudo o mais neste mundo. O fato de um 
homem achar que é um "eu", ou uma alma, baseia-se na ignorância, e essa 
ignorância tem conseqüências graves, uma vez que promove o desejo, e é o desejo 
que cria o carma do indivíduo. 
 
O budismo vê a vida humana como uma série ininterrupta de processos mentais e 
físicos que alteram o homem de momento a momento. O bebê não é a mesma 
pessoa que o adulto, e o adulto não é a mesma pessoa que era ontem. E como as 
imagens numa tela de cinema: movem-se muito depressa e não conseguimos 
perceber que o filme é "artificial", que não é algo "vivo". Na realidade, o filme é a 
soma das imagens individuais — ou de uma série de instantes. 
 
"De nada mais posso dizer: 'Isto é meu', ensinava Buda, "e de nada posso dizer: 
'Isto sou eu.'" Ambas as coisas são ilusões. Não há nada imutável na personalidade, 
não existe um "eu", um ego. Tudo é constituído de fatores existenciais impessoais 
que formam combinações fadadas a decair. Tudo é transitório. 
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AS QUATRO NOBRES VERDADES SOBRE O SOFRIMENTO 
 
Elas demonstram que tudo é sofrimento; O que a causa do sofrimento é o desejo; 
Que o sofrimento cessa quando o desejo cessa; e que isso se consegue seguindo o 
caminho das oito vias. 
 
A primeira nobre verdade determina que tudo no mundo é sofrimento. "Nascer é 
sofrer, envelhecer é sofrer, morrer é sofrer, estar unido com aquilo de que não gostamos é sofrer, 
separarmo-nos daquilo que amamos é sofrer, não conseguir o que queremos é sofrer." 
 
Em termos budistas o sofrimento implica algo mais do que mero 
desconforto físico e psicológico. 
 
Na segunda nobre verdade, Buda afirma que o sofrimento é causado pelo desejo do ser 
humano. O desejo implica sobretudo desejar com os sentidos, a sede de prazeres 
físicos. Como essa ânsia nunca pode ser plenamente saciada, ela sempre irá 
acarretar um sentimento de desprazer. Até mesmo o desejo de sobrevivência do ser 
humano contribui para manter o sofrimento.  
 
A terceira nobre verdade é que o sofrimento pode ser levado ao fim. Isso acontece 
quando o desejo cessa. E quando o desejo cessa, começa o nirvana. Um pré-
requisito necessário para suprimir o desejo é que a ignorância do homem deve ser 
enfrentada, pois ela é a causadora do desejo. Assim, só o homem que não enxerga 
sente desejo. A ignorância leva ao desejo, o desejo leva à atividade, a atividade traz 
consigo o renascimento, e o renascimento origina mais ignorância. 
 
A quarta nobre verdade afirma que o homem pode ser libertado do sofrimento — e do 
renascimento — seguindo o caminho das oito vias. 
 
O CAMINHO DAS OITO VIAS: 
 
O caminho para dar fim ao sofrimento é o "caminho do meio", e Buda o descreveu 
em oito partes:  
 
(1) perfeita compreensão; (2) perfeita aspiração; (3) perfeita fala; (4) perfeita 
conduta; (5) perfeito meio de subsistência; (6) perfeito esforço; (7) perfeita atenção, 
e (8) perfeita contemplação. 
 
NIRVANA 
 
Suas idéias fundamentais eram profundamente pessimistas, como já vimos. Tudo o 
que existe no mundo é: a) sem autonomia; b) transitório; c) pleno de sofrimento. 
Assim, ele não via esperança enquanto o homem estivesse  preso nesse ciclo. 
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Contudo, existe algo eterno, algo fora do sofrimento. O budista chama a isso de 
nirvana. Essa palavra significa, na verdade, "apagar", uma referência ao fato de que o 
desejo "se extingue" quando se atinge o nirvana. A imagem representa o desejo 
como uma chama que se apaga quando o combustível termina — o combustível é a 
luxúria humana, o ódio e a ilusão. 
 

 
Uma condição para alcançar o nirvana é 
que o budista encontre a iluminação 
(bodhi), exatamente como ocorreu com o 
Buda debaixo de sua figueira. Logo, as 
boas obras por si sós não bastam para o 
nirvana. Entretanto, um estilo de vida 
aprovável pode levar a bons 
renascimentos, que mais tarde poderão 
possibilitar o encontro da iluminação. 
 
Buda, segundo se conta, nasceu 547 
vezes antes de finalmente chegar lá. Um 
estado em que todo o carma já foi 
esgotado e a lei do renascimento foi 
rompida — é isso que o nirvana 
descreve. Assim, o nirvana é uma 
condição que se pode experimentar aqui 
e agora. 

 
 
O nirvana final, que a pessoa atinge quando morre, é irreversível. Por vezes ele é 
designado no budismo por um termo especial, parinir-vana, isto é, "extinção 
absoluta", ou "extinção última". 
 
 
Os cinco mandamentos 
 
Para a vida diária o budismo tem cinco regras de perfeita conduta: 
 
1. Não fazer mal a nenhuma criatura viva. 
2. Não tomar aquilo que não lhe foi dado (não roubar). 
3. Não se comportar de modo irresponsável nos prazeres sensuais. 
4. Não falar falsidades. 
5. Não se entorpecer com álcool ou drogas. 
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Outras regras mais estritas 
 
Em certos períodos, alguns leigos se submetem a uma disciplina mais estrita. 
Alguns vão mais longe, seguindo as mesmas regras que se aplicam aos monges e 
monjas noviços. Nesse caso, as cinco regras passam a incluir, por exemplo, a 
abstinência sexual (celibato). Além disso, há outras cinco regras: 
 
* Não comer em horas proibidas (por exemplo, após o meio-dia). 
* Afastar-se de todos os divertimentos mundanos. 
* Abdicar de todos os luxos (como jóias, perfumes etc). 
* Não dormir numa cama macia nem larga. 
* Não aceitar nem possuir ouro, prata ou dinheiro. 
 
A COABITAÇÃO E O PAPEL DAS MULHERES 
 
O casamento não é sagrado para os budistas, mas apenas um tipo de acordo entre 
as partes. Por esse motivo os monges não celebram casamentos. No Japão, quando 
os budistas se casam, procuram um sacerdote xintoísta. O divórcio, embora ainda 
pouco comum na maioria das culturas budistas, também não é uma questão 
religiosa. 
 
O marido deve mostrar respeito para com sua mulher, e esta, por sua vez, deve 
cumprir seus deveres domésticos. Apesar de várias mulheres em países budistas 
desfrutarem de uma posição elevada, normalmente se considera menos vantajoso 
renascer como mulher do que como homem. 
 
 
A VIDA RELIGIOSA 
 
MONGES, MONJAS E LEIGOS 
 
Buda criou uma nova ordem, a sociedade monástica. Para seguir à risca os 
ensinamentos do Buda, é necessário deixar para trás todos os cuidados e as 
preocupações relativas à família e à vida social.  
 
Monges e monjas têm regras de conduta muito mais estritas, os leigos menos 
rigorosas. Os monges e as monjas levam uma vida de simplicidade e pobreza. 
Desde os dias do Buda, costumam obter o pouco de que necessitam para 
sobreviver pedindo esmolas, o que não é tido, de modo nenhum, como degradante. 
Pelo contrário: para o leigo, é uma honra dar esmolas aos monges.  
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O CULTO 
 
Em tempos antigos o culto religioso consistia inteiramente em venerar as relíquias 
do Buda ou de outros homens santos. Originalmente as relíquias eram guardadas 
em pequenos montes de terra. Aos poucos estas se transformaram naquelas 
construções características, em forma de sino ou de domo, que hoje chamamos de 
pagodes. 
 
A partir do século I a.C., tornou-se comum produzir imagens e estátuas do Buda. 
Elas podem ser vistas por toda parte nos países budistas, tanto nos templos como 
nos lares. E seja onde for, o budista devoto fará sua confissão — a fórmula tripla 
do refúgio, também chamada "As Três Jóias": 
 
* Procuro refúgio no Buda. 
* Procuro refúgio nos ensinamentos. 
* Procuro refúgio na comunidade monástica. 
 
Apesar de os budistas venerarem as imagens do Buda queimando incenso e pondo 
flores e outras oferendas diante delas, para o budista ortodoxo isso não é 
propriamente uma adoração formal. Buda foi apenas o guia da humanidade, foi o 
mestre "glorificado", e como já entrou no nirvana, não pode ver nem recompensar 
as ações de um budista. 
 
DEUSES 
 
Buda não negou a existência dos deuses. Como já vimos, foi um deus que o 
exortou a proclamar sua mensagem para a humanidade. Ele não era um ateu no 
sentido ocidental. Todavia, acreditava que a existência dos deuses era transitória, 
assim como a existência humana. 
 
Embora eles vivam mais tempo que os seres humanos, em última análise também 
estão atrelados ao ciclo do renascimento. Ainda não alcançaram a "outra margem" 
e, portanto, não podem redimir o homem de tal ciclo. Por isso, o papel dos deuses 
é insignificante na literatura monástica budista. 
 
Mas nos países budistas há geralmente uma adoração generalizada de demônios, 
espíritos e várias outras divindades. Diferentemente do próprio Buda, todos estes 
são seres vivos e ativos, os quais — se cultuados de modo correto — podem trazer 
vantagens mundanas. Os templos budistas muitas vezes contêm estátuas de deuses 
como Vishnu, Indra e Ganesha, mas sempre dispostas de maneira subordinada a 
Buda. 
 
Na época moderna é costume distinguir entre duas tendências principais do 
Budismo:  



 - 81 - 

 
Theravada ("a escola dos antigos"), predominante no Sul da Ásia (Birmânia, 
Tailândia, Sri Lanka, Laos e Camboja); De acordo com os ensinamentos do Buda, 
enfatiza a salvação individual por meio da meditação. É uma religião de auto-
redenção e Buda é o guia, um ideal. É comum o próprio Buda ser tratado como 
objeto de adoração. 
 
Mahayana ("o grande veículo"), predominante no Norte da Ásia (China, Japão, 
Mongólia, Tibet, Coréia e Vietnã). Reflete a crença, predominante no budismo do 
Norte da Ásia, de que é possível levar todas as pessoas à redenção. Acredita no 
Buda como o salvador. 
 
O ideal religioso do budismo Mahayana é o bodhisattva, o qual, depois de alcançar a 
iluminação (bodhi), abdica do nirvana a fim de ajudar outras pessoas a alcançar a 
salvação. 
 
DIVERSIDADE RELIGIOSA 
 
O hinduísmo e o budismo sempre demonstraram um nível de abertura e tolerância 
em questões religiosas bem diferente daquele a que estamos acostumados no 
Ocidente. A diversidade religiosa não é considerada uma fraqueza. Muitos budistas 
diriam até que o oposto é que é verdade. A força do budismo se revela nos 
numerosos frutos que ele traz. 
 
O objetivo de todos os budistas é se redimir do ciclo dos renascimentos. A questão 
consiste em saber que métodos ou recursos devem ser procurados para se atingir 
esse objetivo.  
 
BUDISMO TIBETANO 
 
No Tibet, o budismo se incorporou à religião local, denominada Bon. Esta se 
caracterizava pela crença em deuses e espíritos, que eram cultuados com sacrifícios 
sangrentos, encenações de mistérios e danças rituais. Vários desses deuses originais 
continuam sendo cultuados como guardiães dos ensinamentos budistas. Contudo, 
sob a superfície prevalece a doutrina budista. Os budistas tibetanos acreditam que 
eles representam a doutrina original, não adulterada. 
 
Algumas características externas mais aparentes do budismo tibetano são as rodas 
de oração e as bandeiras de oração — objetos que contêm diversas orações e 
fórmulas escritas. Quando a roda de oração gira — impulsionada ou pela mão de 
alguém ou pelo vento ou pela correnteza de uma cachoeira — ou a bandeira 
tremula ao vento, ela põe em movimento "a roda do ensinamento". 
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O mantra (fórmula mágica ou enunciação sagrada) mais comum no budismo 
tibetano é Om Manipadme Hum, que significa "O tu, que tens a jóia no teu lótus", ou 
"Seja louvada a jóia no lótus". 
 
O LAMAÍSMO 
 
No Tibet o budismo muitas vezes é chamado lamaísmo, do termo lama ("professor" 
ou "mestre"), nome dado aos líderes espirituais, em geral monges. Em nenhum 
outro país do mundo o budismo permeia tão completamente o tecido da sociedade 
como no Tibet. Grandes parcelas da população se integraram às ordens religiosas 
de monges e monjas, e os mosteiros sempre tiveram íntimo contato com os leigos.  
 
O dalai-lama é o líder religioso e político do país. Acredita-se que ele seja a 
reencarnação de um famoso bodhisattva. Ao morrer um dalai-lama, os sacerdotes 
buscam uma criança que tenha sua marca. Quando, depois de vários testes, é 
encontrada a criança certa, ela é consagrada como o novo dalai-lama. 
 
BUDISMO TIBETANO CONTEMPORÂNEO 
 
Em razão de sua cultura muito distinta e de sua localização inacessível entre as 
montanhas mais altas do mundo, o Tibet por um longo tempo foi considerado uma 
espécie de "terra de contos de fada". Porém, em 1959 o conto de fada teve um fim 
súbito: a China assumiu o controle total do país e o dalai-lama foi obrigado a fugir 
para a Índia, onde obteve asilo político. Desde essa época, dezenas de milhares de 
tibetanos se refugiaram na Índia e no Nepal, lugares em que o budismo tibetano 
continua vivo. 
 
ZEN-BUDISMO 
 
A maior ambição de todos os budistas é atingir algum dia a iluminação (bodhi), como 
aconteceu com o Buda debaixo de sua figueira em Bodh Gaya, há 2500 anos. 
Dentro do budismo, porém, existem consideráveis diferenças de opinião sobre o 
que essa iluminação implica e como se chega a ela. 
 
Dentro da tradição do budismo Mahayana, surgiu na China uma escola especial de 
meditação que, mais do que qualquer outro movimento, realçava a iluminação 
como o verdadeiro núcleo do budismo. Esse movimento aos poucos se espalhou 
para a Coréia e o Japão, e ficou conhecido no Ocidente por seu nome japonês, 
Zen, que significa "meditação". Como hoje em dia é mais fácil estudar o zen no 
Japão do que na China, vamos nos concentrar no zen-budismo japonês. No Japão 
essa vertente budista conta hoje com cerca de 20 mil templos e 5 milhões de 
adeptos, entre monges e leigos. 
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"VISÃO DIRETA" 
 
O zen-budismo se baseia na iluminação do Buda. Os ensinamentos do Buda, tal 
como foram passados para os textos budistas, não recebem tanta prioridade. Isso 
reflete a profunda desconfiança do zen quanto à palavra e sua capacidade de 
transmitir conhecimento. 
 
Ensina o zen que a iluminação deve vir de dentro, deve ter sua origem no coração 
do indivíduo. Conta-se que um famoso mestre zen jogou todas as imagens do Buda 
na lareira a fim de aquecer a sala em que ele e seus discípulos se encontravam. 
 
Uma vez que a iluminação deve vir de dentro, o zen-budismo não tem nenhuma 
fórmula fixa para alcançá-la. Mas ela pode chegar quando menos se espera e atingir 
a pessoa como um raio. É como uma piada que de repente se compreende. De 
súbito, a pessoa "desperta". 
 
 
ATIVIDADE SOCIAL 
 
Houve ainda uma grande mudança no terreno ético. O ideal budista original era 
trabalhar por sua própria salvação se valendo da meditação, algo que pouco 
incentiva a atividade social. Mas o budismo também realça a abnegação de si e a 
caridade, o que tem levado a uma participação ativa nas questões sociais e políticas 
contemporâneas. 
 
 

**** 
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ISLÃ 
 
O islã teve origem na Arábia (final do século VI) e ainda hoje está intimamente 
relacionado à cultura árabe. Entre outras razões, porque o livro sagrado dos 
muçulmanos, o Corão ou Alcorão, foi escrito em árabe. 
 
Em conseqüência, o elemento árabe é importante no islã, embora hoje só uma 
minoria dos muçulmanos seja árabe. Atualmente é a segunda maior religião do 
planeta depois do cristianismo.  
 
A palavra árabe íslam significa "submissão". É um significado forte. Percebe-
se na raiz do nome algo essencial nessa religião: o homem deve se entregar a Deus 
e se submeter a Sua vontade em todas as áreas da vida. Trata-se da condição para 
ser muçulmano, palavra árabe que tem a mesma raiz que íslam. 
 
Como religião, o islã não compreende apenas a esfera espiritual, mas todos os 
aspectos da vida humana e social. A interpretação da lei, o direito, sempre ocupou 
um lugar relevante na história do islã. Na maioria dos países islâmicos, os que têm 
conhecimentos jurídicos costumam atuar como líderes religiosos. Não existe um 
sacerdócio organizado. 
 
Uma descrição geral do islã se divide em três tópicos principais: Credo (monoteísmo e 
revelação); Deveres religiosos (os cinco pilares), e Relações interpessoais (ética e política). 

 
O fundador do islã é Maomé, Mohammed 
ou Muhammad. 
 
Por muito tempo o islã foi conhecido no 
Ocidente como "maometanismo", em razão 
da forte influência do profeta Maomé sobre 
o islã. O islã, a mais recente das grandes 
religiões mundiais, remonta a Maomé, que 
nasceu em Meca, na Arábia, no final do 
século VI, por volta de 570 d.C. 
 
Filho de uma das principais famílias da 
cidade, Maomé ficou órfão ainda criança. 
Um de seus tios, Abu Talib, cuidou dele e o 
sustentou quando ele começou a fazer suas 
previsões. Foi esse mesmo tio que levou 
Maomé a trabalhar como condutor de 

camelos para Khadidja, a rica viúva de um mercador, de excelente família, que 
embora quinze anos mais velha que ele, mais tarde se tornou sua esposa. 
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Khadidja foi a primeira a seguir Maomé quando ele lhe falava das revelações que 
tinha; ela exerceu bastante influência em seu desenvolvimento religioso. Maomé 
nunca teve outra esposa. 
 
DEUS (Alá) SE REVELA A MAOMÉ 
 
Todo ano, Maomé se retirava para uma caverna numa montanha dos arredores de 
Meca, onde meditava. Esse também era o hábito dos monges e eremitas cristãos,  
que, diferentemente de Maomé, fundamentavam suas meditações em algum texto 
ou passagem selecionada, em geral dos evangelhos. 
 
Ao completar quarenta anos, Maomé teve uma revelação na caverna. O anjo 
Gabriel de repente lhe apareceu com um pergaminho e ordenou a ele que o lesse.  
 
Maomé respondeu que não sabia ler, e o anjo disse: 
 
Recita em nome do teu Senhor, que criou, criou o homem a partir de coágulos de sangue. 
Recital Teu senhor é o Mais Generoso, que pela pena ensinou ao homem o que ele não sabia. 
 
Em árabe, a palavra recitar tem a mesma raiz que Curan, que significa "ler", ou "ler 
alto". O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos e reúne as revelações de Maomé. 
Assim, os muçulmanos, do mesmo modo que os judeus e os cristãos, passaram a 
ter um texto sagrado. 
 
O Corão só foi escrito depois da morte de Maomé. Seus 114 capítulos (suras) 
foram arranjados de maneira tal que os mais longos vêm primeiro, mesmo os que 
Maomé recebeu numa data posterior aos mais curtos. A exceção é a sura 1, no 
início do Corão. 
 
DE MECA A MEDINA 
 
Depois de sua revelação, Maomé começou a pregar em Meca. Ele se proclamou 
profeta ou mensageiro de Deus, o que foi visto pelas famílias poderosas de Meca 
como uma tentativa de usurpar a autoridade política da cidade. Grupos importantes 
também se opuseram a suas afirmações de que Alá era o único e verdadeiro Deus.  
 
Em 622, ele saiu de Meca em segredo e alguns dias depois chegou a Medina, onde 
seus seguidores já o esperavam. A emigração de Maomé é conhecida em árabe 
como a Hijra (Hégira), que significa "rompimento" ou "partida". 
 
Maomé rompeu com a própria comunidade, os parentes e sua cidade natal. Não se 
tratou de uma fuga, mas o fato foi comparado à história bíblica de Abraão que, 
atendendo à ordem de Deus, deixou seu lar em Ur, na Mesopotâmia. 
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Na década seguinte, Maomé tomou a cidade de Meca e, por meios militares e 
diplomáticos, subjugou grande parte da Arábia. Antes de morrer, em 632, ele tinha 
conseguido unir o país e transformá-lo num só domínio, onde a religião se tornara 
mais importante que os antigos laços familiares e tribais. 
 
ISLÃ APÓS MAOMÉ 
 
Quando Maomé morreu, os muçulmanos passaram a ser liderados por califas, ou 
sucessores. Os três primeiros califas eram parentes do profeta ou estavam entre os 
primeiros convertidos. O quarto califa, que se chamava Ali, era filho do tio de 
Maomé, Abu Talib, e portanto seu primo. Mas Ali era também genro de Maomé, 
casado com sua filha, Fátima. 
 
O cisma no mundo islâmico começou na época de Ali. Sua liderança foi repleta de 
controvérsias, e ele acabou assassinado pelos adversários. Desde a morte de 
Maomé, seus seguidores acreditavam que Ali, por ser o parente mais próximo do 
profeta, era o sucessor natural. 
 
O partido de Ali, ou Shiat Ali, formou a base para o ramo do islã que hoje é 
conhecido como Shia, adotado como a religião oficial do Irã. Assim, a principal 
dissidência no islã não foi causada por uma divisão ideológica, mas por um 
desacordo sobre quem devia ser o líder. 
 
A facção xiita (Shiat Ali) acreditava que o líder devia ser um descendente direto do 
profeta, ao passo que a facção maior, a sunita, julgava que a liderança cabia ao 
indivíduo que de fato controlava o poder. 
 
O CREDO 
 
O credo do islã está resumido nesta curta declaração de fé: "Não há Deus senão Alá, e 
Maomé é seu Profeta". Esses dois pontos constituem o núcleo da doutrina islâmica: o 
monoteísmo e a revelação por intermédio de Maomé. 
 
MONOTEÍSMO 
 
Sobre o nome do Deus muçulmano, Alá, é importante observar que não se trata de 
um nome pessoal, e sim da palavra árabe que significa "Deus". Os judeus e os 
árabes cristãos já a haviam empregado antes de Maomé. 
 
Ela também designava um deus que habitava o céu e que era adorado na antiga 
Arábia. A palavra árabe Alá se relaciona etimologicamente com a palavra hebraica 
El, que é usada na Bíblia para nomear o Deus dos hebreus. 
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Maomé atacou o politeísmo dos árabes e ressaltou assim como fizeram os judeus e 
os cristãos, a crença num só Deus, que é criador e juiz. Esse Deus criou o mundo e 
tudo o que nele há, e no último dia irá trazer todos os mortos de volta à vida para 
julgá-los. 
 
VIDA NA TERRA 
 
O islã não proíbe que se desfrute a vida na terra, mas lembra que se deve ter 
sempre em mente o fato de que esta não passa de uma preparação para a vida que 
começará depois do julgamento divino. 
 
Essa outra vida — seja no céu ou no inferno — é descrita em detalhes no Corão, 
mas há discordâncias quanto a sua interpretação, que pode ser literal ou metafórica. 
 
A crença num julgamento final após a morte — tão significativa nas pregações de 
Maomé — é necessária, segundo muitos muçulmanos, para que o homem assuma a 
responsabilidade sobre seus atos. A idéia de um julgamento cria um senso moral de 
dever que é relevante para a comunidade. 
 
No entanto, Deus não é apenas um juiz onipotente; além disso, é repleto de amor e 
compaixão. Todas as suras do Corão começam com as palavras: "Em nome de Alá, 
o Misericordioso, o Compassivo". Embora Deus seja aquele a quem todos devem 
se submeter, também é o que perdoa e auxilia o homem. 
 
O homem não merece nada de Deus, não pode invocar direitos sobre nada. A 
salvação e a fé brotam somente da graça de Deus, e são coisas que os seres 
humanos podem apenas ter esperança de conseguir. 
 
O fato de que Deus é maior também implica que ele ultrapassa todas as concepções 
dos mortais. Este é o argumento utilizado pelos muçulmanos para explicar 
aparentes contradições no Corão. 
 
REVELAÇÃO 
 
Deus falou ao homem por intermédio de seu profeta Maomé, o último de uma 
linha de profetas que ele enviou à humanidade: Adão, Abraão, Moisés, Davi e 
Jesus. Originalmente, Maomé se considerava parte da comunidade judaico-cristã. 
Aos poucos ele se distanciou tanto dos judeus como dos cristãos por ser apontado 
pelos judeus apontaram que Maomé cometera erros em sua reinterpretação das 
narrativas do Antigo Testamento. 
 
O Corão islâmico para eles é, literalmente, a Palavra de Deus.  
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Obrigações religiosas — os cinco pilares 
 
As obrigações religiosas dos muçulmanos são consideradas "os cinco pilares": 
 

O Credo; A oração; A caridade; O jejum, e a Peregrinação a Meca. 
 
1. CREDO 
 
"Não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu Profeta." Esse credo é repetido 
pelos fiéis várias vezes todos os dias e proclamado nas horas de oração. Esse ato de 
fé se encontra nas paredes das mesquitas. E a primeira coisa que se deve sussurrar 
ao ouvido da criança recém-nascida e a última a se murmurar no ouvido dos 
enfermos. O ato de fé é o ponto-chave da religião islâmica. 
 
2. ORAÇÃO 
 
O islã requer que o fiel diga suas preces 5 vezes por dia. Antes de cada um dos 
cinco horários fixos para a oração, ouve-se o chamado à reza vindo das torres das 
mesquitas. Antigamente um homem denominado muezim fazia o chamado; hoje, 
porém, em geral é uma fita gravada que repete as conhecidas palavras: 
 

Alá é Grande, não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. Vinde 
para a oração, vinde para a salvação, Alá é Grande, não há outro Deus senão 

Alá. 
 
Antes da oração o fiel deve estar ritualmente limpo. Os muçulmanos crêem que as 
pessoas se tornam impuras em razão de suas funções corporais — inclusive atos 
sexuais — e, portanto, devem passar por uma purificação. Isso significa lavar o 
corpo inteiro em água corrente. Em outras ocasiões, basta lavar as mãos e o rosto.  
 
As cinco orações diárias podem ser ditas em qualquer lugar. A maioria das pessoas  
possui um tapetinho ou uma esteira especial onde se ajoelham e rezam, e seus 
gestos são sempre dirigidos para Meca. Os gestos têm tanto valor quanto as 
palavras; eles enfatizam a submissão do homem a Alá. 
 
3. CARIDADE 
 
A caridade é, na verdade, uma taxa ou um imposto formal sobre a riqueza e a 
propriedade. Está fixada em 1/40, ou seja, 2,5%, mas as pessoas são incentivadas a 
dar mais. De acordo com Maomé, essa taxa deve ser tirada dos ricos e dada aos 
pobres. "Devem-se dar esmolas apenas aos pobres e destituídos; àqueles que se empenham na 
administração das esmolas e àqueles cujos corações são simpáticos à Fé; para a libertação dos 
escravos e dos devedores; para o avanço da causa de Deus; e para o viajante em necessidade." 
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"Caridade" não é uma tradução plena da palavra árabe, pois ela é mais do que um 
presente. É um dever para o muçulmano, um dever dado por Deus, como diz o 
Corão. O dever de dar esmolas também influenciou o desenvolvimento do 
socialismo islâmico em alguns países. 
 
4. JEJUM 
 
O Corão proíbe os muçulmanos de comer porco, por ser um animal impuro. 
Proíbe também o álcool. Afora isso, o islã não prega o ascetismo de qualquer 
espécie. Ao contrário, o Corão diz: "Deus deseja o vosso bem-estar, não o vosso 
desconforto". A grande exceção é o jejum durante o Ramadan, o nono mês do ano 
lunar. Entre o nascer do sol e o pôr-do-sol é proibido comer, beber, fumar ou ter 
relações sexuais. 
 
Os viajantes, os doentes, as crianças e as mulheres grávidas ou que estão 
amamentando são exortados a cumprir o jejum numa data posterior. A noite essas 
proibições são suspensas; assim, em diversos lugares a vida noturna é animada e há 
boa comida e bebida, enquanto muitos fiéis se reúnem nas mesquitas para passar a 
noite ouvindo o Corão. 
  
Ramadan, o mês de jejum, foi o mês em que Maomé teve sua primeira revelação. 
O jejum simboliza o retiro que cada muçulmano deveria fazer, como fez Maomé. 
 
5. PEREGRINAÇÃO A MECA 
 
Todo muçulmano adulto que dispõe de meios para realizar uma peregrinação a 
Meca, deve fazê-lo pelo menos uma vez na vida. Ali se encontra o santuário 
sagrado mais antigo do islã, a Caaba. Trata-se de um edifício quadrado coberto por 
um pano negro. Num canto da Caaba fica uma pedra negra incrustada na parede; 
essa pedra tem um enorme significado simbólico. 
 
Para os muçulmanos, Meca e a Caaba são o centro do mundo. Não só os fiéis se 
voltam para Meca quando oram; também as mesquitas são construídas com o eixo 
mais longo apontando para lá. 
 
Os mortos são enterrados voltados para Meca, e a cidade é o destino das 
peregrinações. Meca é visitada todos os anos por cerca de 1,5 milhão de peregrinos, 
metade dos quais vem de fora da Arábia. 
 
O clímax vem com o festival dos sacrifícios. Os peregrinos matam um animal (um 
carneiro, bode, camelo, boi etc). Esse sacrifício serve para lembrar aos muçulmanos 
que Abraão foi tão obediente a Deus que se dispôs a sacrificar seu próprio filho 
(embora no islã o filho seja chamado de Ismael, e não de Isaac como nos Livros de 
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Moisés). Deus, porém, foi misericordioso e lhe enviou um animal para que ele o 
sacrificasse em lugar do filho. Aqui se revela claramente o cerne religioso da 
peregrinação: a obediência à vontade de Deus. 
 
Relações humanas — ética e política 
 
Tradicionalmente, no islã não há distinção entre a religião e a política, tampouco 
entre a fé e a moral. Todas as obrigações religiosas, morais e sociais do homem 
estão estabelecidas na sagrada lei muçulmana, a xariá. 
 
Xariá significa "caminho para o oásis", ou seja, o caminho correto para a conduta 
humana, que foi mostrado por Deus ao homem. A lei sagrada se expressa 
sobretudo no Corão, que é muito mais que um texto religioso. Trata-se de um livro 
de leis que contém instruções fixas e rígidas sobre o governo da sociedade, a 
economia, o casamento, a moral, o status da mulher etc. 
 
Quando o Corão não dá instruções definitivas, os muçulmanos se voltam para a 
suna. Eles estudam os exemplos dados por Maomé e pelos califas. Relatos sobre a 
vida de Maomé e suas pregações foram escritos em coletâneas chamadas hadith, 
durante os primeiros séculos após a morte do profeta. 
 
As mulheres no islã 
 
Duas citações do Corão demonstram como este pode ser usado para fundamentar 
duas visões bem diferentes do papel da mulher: "Os homens têm autoridade sobre 
as mulheres porque Deus os fez superiores a elas" (sura 4:31). "As mulheres devem, 
por justiça, ter direitos semelhantes àqueles exercidos contra elas" (sura 2:228). 
 
O contraste no tratamento de homens e mulheres é visível numa série de áreas da 
vida social, sobretudo nas leis relativas ao casamento. Mas, como muitos estudiosos 
islâmicos já indicaram, há também uma série de leis que protegem as mulheres 
dentro do casamento. 
 
Quando o contrato de casamento é assinado, o marido paga um dote que 
permanece propriedade da esposa e não pode ser usado sem o consentimento dela. 
A mulher só pode ter um marido, ao passo que os homens podem ter até quatro 
esposas. A poligamia para os homens não era rara no Oriente Médio na época de 
Maomé.  
 
O divórcio é possível, mas apenas quando iniciado pelo marido, que é responsável 
pelo lado financeiro do casamento. Há regras e condições abrangentes destinadas a 
evitar o excesso de facilidades para o divórcio, o qual, segundo Maomé, é "a 
atividade legal menos preferida por Deus". O índice de divórcios nos países árabes 
é o mais alto do mundo. 
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O marido também tem o direito de punir fisicamente a esposa se ela for 
desobediente. "Quanto àquelas de quem temes desobediência, deves admoestá-las, 
enviá-las a uma cama separada e bater nelas", diz a sura 4. 
 
 

**** 
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RELIGIÕES AFRICANAS 
 
Três religiões dominam a África moderna. O cristianismo se encontra sobretudo no 
Sul e ao longo dos litorais leste e oeste. O centro do islã fica na África setentrional 
árabe, mas historicamente essa religião sempre teve penetração também ao sul do 
Saara.  
 
Mas as religiões primais, ou tribais, ou tradicionais, foram as mais difundidas antes da 
invasão cultural ocidental e árabe. Na África moderna, a estrutura tradicional 
baseada na aldeia está desaparecendo e, juntamente com ela, o fundamento das 
antigas religiões, que era a vida familiar e tribal. 

 
As religiões africanas tradicionais 
não têm textos escritos, o que torna 
seu estudo difícil para os 
pesquisadores. Boa parte do 
conhecimento que temos sobre 
essas religiões, reunido durante os 
últimos séculos, apóia-se nos relatos 
de observadores europeus, sejam 
eles mercadores, colonizadores ou 
missionários. 
 
Ao agrupar as religiões africanas sob 
um só rótulo, deve-se ter em mente 
que seu número equivale ao de 
povos existentes na África. Cada 
uma tem seu próprio nome para o 
seu “deus” e seus próprios rituais de 
culto. Por outro lado, elas 
apresentam também muitos traços 

em comum, pois os africanos não viveram uma existência estática, isolada. Sua 
história fala de diversas migrações, dos contatos que cruzaram as divisões tribais e 
da formação de grandes Estados. 
 
É necessário notar ainda que a maioria dos africanos não urbanos são agricultores e 
criadores de gado. Há apenas alguns grupos de caçadores-coletores. 
 
Papel essencial da tribo e da família 
 
A tribo — ou o clã, grupo de parentesco ou família extensa — forma a base para a 
existência diária do africano. O respeito por essa instituição é mais importante do 
que o respeito pelo indivíduo. O que é especial no conceito que esses africanos têm 
de família (ou tribo) é que ela compreende, além dos vivos, os mortos. 

 
 
Na África, como em outros lugares, o leão simboliza a 
autoridade real. Como rei dos animais, ele aparece em muitos 
mitos, embora seja muitas vezes superado por animais menores 
e mais espertos, como a lebre. Esta figura esculpida de leão 
vem do palácio real do povo fon do Benin (ex-Daomé), na 
África Ocidental. 



 - 93 - 

 
O ancestral permanece próximo à tribo; torna-se uma espécie de espírito vivendo 
num mundo à parte, ou pairando sobre o lar para garantir que seus descendentes 
observem os costumes. 
 
O dever dos vivos é assegurar a preservação dessa organização, o que se consegue 
obedecendo cuidadosamente a todas as regras e, acima de tudo, fazendo sacrifícios 
aos espíritos dos ancestrais. 
 
Entretanto, a família não consiste apenas nos vivos e nos mortos, mas também nos 
ainda não nascidos, nos descendentes. E dever do indivíduo dar continuidade à 
família. Um dos piores infortúnios pessoais é morrer sem deixar filhos. 
 
Quando uma família se extingue, a conexão dos espíritos ancestrais com a Terra é 
cortada, pois não sobra ninguém para manter contato com eles. Assim, se um 
homem tem mais de uma esposa e gera muitos filhos, sua alma fica em paz. Ele 
sabe que depois da morte sua alma não será forçada a vagar pelo espaço vazio, 
desconectada da Terra, pois estará sempre ligada a alguém. 
 
Uma das tarefas mais importantes do homem é tomar conta do território que foi 
outorgado à tribo por seus pais fundadores, terra que, por sua vez, será passada aos 
descendentes dele. Em outras palavras, não há propriedade privada da terra e ela 
não pode ser vendida aos pedaços. 
 
O CHEFE TRIBAL 
 
A tribo é liderada por um chefe ou rei. O papel do rei e seu poder variam de tribo 
para tribo e sofreram mudanças no decorrer da história, em particular depois da 
colonização da África pelas potências européias. 
 
O rei não é apenas um líder político, mas ainda um juiz em exercício, o guardião da 
justiça e da lei. Com muita freqüência, é ele também o sacerdote responsável pelos 
sacrifícios da tribo. O motivo por que o rei acumula todas essas diferentes funções 
é que não há uma demarcação clara entre política, religião, lei e moral. Cada uma 
dessas formas é parte do princípio — o costume — sobre o qual aquela sociedade 
tribal está construída. 
 
O rei é o guardião cotidiano desses preceitos; ele personifica o contato com os 
antepassados, com a tradição. E também o representante dos deuses na Terra, bem 
como porta-voz dos homens perante os deuses. 
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DEUSES E ESPÍRITOS 
 
Na maioria das tribos existe a crença num deus supremo, embora este receba muitos 
nomes. Normalmente associado ao céu, é ele que concede a fertilidade, e em alguns 
mitos é representado ao lado da deusa associada à terra. 
 
Foi esse deus supremo que criou todas as coisas vivas, os animais e o ser humano. 
Foi ele ainda o responsável pelos decretos que regulam a sociedade, pelos costumes 
a que a tribo tem o dever de obedecer. Com freqüência ele é também o deus do 
destino, que governa a vida dos seres humanos e controla a boa ou má fortuna da 
tribo. 
 
As vezes, esse ser supremo é chamado de "deus em repouso", por estar 
remotamente afastado da vida cotidiana. Certos mitos relatam que havia um 
contato íntimo entre o deus e o homem no início dos tempos, quando tudo era 
bom; só que houve um desentendimento e o deus se afastou. É apenas em 
circunstâncias excepcionais, quando as pessoas estão passando por graves 
necessidades, que elas recorrem ao deus supremo. De modo geral, não precisam 
perturbá-lo, preferindo se voltar para deuses e espíritos menores. 
 
Esses outros deuses, forças e espíritos se encontram nas florestas, nas planícies e 
nas montanhas, nos rios e nos lagos. São intimamente associados a fenômenos 
naturais distintos: o raio e o trovão, as grandes cachoeiras, uma primavera quente, 
alguma árvore enorme ou uma rocha com formato estranho. A religião ganda, 
praticada pelo povo Baganda, de Uganda, tem um deus supremo chamado Katonda, 
porém o culto mais importante se dirige a uma constelação de divindades menores.  

 
 

 
EXU - O TRAPACEIRO: Hábil mediador entre o céu e a terra. Estas figuras de um santuário ioruba do século XIX 
representam o popular deus astuto (ou trapaceiro) Exu em várias formas. 
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A mais famosa figura trapaceira da mitologia africana é o personagem da África 
Ocidental conhecido como Exu para os iorubas e Elegba ou Legba no Benin 
(somente o nome Exu será usado aqui). Ele é considerado responsável por todas as 
disputas entre seres humanos, e entre os humanos e os deuses. A mais enganadora 
de todas as deidades, ele é descrito como um espírito errante, sem casa, que habita 
o mercado, as encruzilhadas e as entradas das casas. 
 
 
CULTO AOS ANTEPASSADOS 
 
Os antepassados são invisíveis, mas acredita-se que mantenham a aparência que 
tinham em vida, ou talvez sejam um pouco menores. Os africanos não têm 
nenhum conceito de divisão entre corpo e alma e não crêem que é a alma que 
sobrevive. Os espíritos já foram comparados a sombras ou duplos dos mortos, 
capazes de estar em vários lugares ao mesmo tempo: no túmulo, no mundo dos 
mortos ou em fenômenos próximos ao homem. 
 
Uma noção comum é que os mortos vivem no mundo deles da mesma maneira que 
viviam neste. Até seu status social é mantido. Eles se revelam aos vivos sobretudo 
em sonhos, mas também como animais e outros objetos naturais. Cada homem 
adulto que morre se torna um espírito ancestral ou um deus ancestral para os que 
ficaram vivos, mas nem todos exercem o mesmo papel, nem constituem objetos do 
mesmo culto. 
 
Culto aos antepassados é uma expressão que implica interação entre os vivos e os 
mortos. Os vivos obtêm força e socorro de seus ancestrais; ao mesmo tempo, os 
mortos dependem das oferendas de seus descendentes: é por meio desses 
sacrifícios que adquirem sua força e potência. Se não receberem oferendas, irão 
"morrer", isto é, cessar completamente de existir. 
 
Fazer um sacrifício a um ancestral pode ser algo bastante simples. Um membro da 
tribo vai até o túmulo de seu pai, por exemplo, oferece uma pequena quantidade de 
comida e bebida, e pede ajuda para resolver uma situação difícil. 
 
OS ESPECIALISTAS EM RELIGIÃO 
 
O papel do chefe ou rei muitas vezes inclui as funções de sacerdote, mas há 
também uma série de outros especialistas religiosos: curandeiros, adivinhos, 
oráculos, profetas e magos fazedores de chuva. 
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CURANDEIROS 
 
Nganga é uma palavra empregada entre os povos de idioma banto, no Sul da África, 
e pode ser traduzida simplesmente por "médico" ou "doutor". O nganga é bastante 
familiarizado com muitas das causas físicas das doenças, e utiliza ervas e plantas da 
medicina popular em sua prática médica. O tratamento, porém, costuma ser 
acompanhado de amuletos e fórmulas mágicas para controlar os espíritos maus. É 
uma crença comum a existência de "bruxas" e "feiticeiros", pessoas que tentam 
fazer mal aos outros usando, por exemplo, a magia negra. A tarefa do curandeiro é 
anular o feitiço, possivelmente empregando os mesmos métodos mágicos. 
 
MAGIA 
 
A magia é definida como "a capacidade de influenciar os acontecimentos aliciando 
os seres espirituais ou ativando forças naturais ocultas". Muitas sociedades tribais 
africanas têm fazedores de chuva. Eles usam a chamada magia homeopática quando 
querem que chova ou quando querem que a chuva cesse. Se querem chuva, podem, 
por exemplo, imitar seu ruído despejando água numa peneira. 
 
Podem também saltitar agachados, coaxando, como fazem os sapos quando chove. 
Ou ainda podem cobrir a cabeça com uma folha de palmeira, fingindo que está 
chovendo. Se, por outro lado, querem que a chuva cesse, podem acender uma 
fogueira imitando o sol. A magia homeopática se baseia no princípio "semelhante 
atrai semelhante". 
 
Acredita-se na existência de uma conexão entre dois fenômenos que se parecem. Se  
cria uma situação de chuva, a chuva necessariamente tem que cair. 
 
Nota: Não podemos confundir a chamada magia homeopática que é a ativação 
de forças naturais ocultas, utilizada pela cultura religiosa africana, com homeopatia 
científica que, apesar da definição "os semelhantes curam-se pelos semelhantes” ser 
a mesma, aqui, trata da obtenção da capacidade terapêutica através da aplicação de 
doses extremamente pequenas dos agentes que produzem os mesmos sintomas na 
enfermidade. 
 
Outro tipo é a magia de contágio, a qual age segundo o princípio de que há uma 
conexão entre as partes e o todo. Se, por exemplo, alguém possui algo — uma peça de 
roupa, alguns fios de cabelo ou um fragmento de unha — que pertence a um 
inimigo, terá poder sobre este. Se qualquer uma dessas coisas for agredida, seu 
possuidor também sofrerá. É igualmente comum considerar que o nome é parte da 
pessoa. Assim, em muitos lugares as pessoas receiam dizer seu nome, temendo que 
alguém possa utilizá-lo para fazer mal a elas. 
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ADIVINHAÇÃO E PROFECIA 
 
Os adivinhos são especialistas em interpretar as mensagens dos espíritos. Alguns 
curandeiros são adivinhos e empregam suas técnicas para fazer diagnósticos. Mas os 
adivinhos também podem aconselhar sobre o que fazer numa determinada situação ou 
sobre como apaziguar a ira dos deuses. 
 
Eles possuem muitas técnicas. O adivinho pode usar, por exemplo, um cesto 
contendo vários objetos. Cada um deles tem um significado simbólico; cada um 
indica certa situação ou característica humana. Quando se sacode a cesta, os objetos 
saem do lugar; o adivinho então examina quais objetos ficaram por cima e suas 
posições relativas. 
 
Atirar objetos para o ar e ver de que maneira caem também é uma prática comum. 
Os adivinhos pertencentes ao povo Chona, do Zimbábue, utilizavam quatro 
pedaços de osso ou de madeira, que representavam um velho, uma velha, um rapaz 
e uma moça, e tinham marcas mostrando seu lado de cima e seu lado de baixo. 
Com base nas posições relativas desses objetos ao caírem ao chão, o adivinho tirava 
suas conclusões. 
 
Não se trata apenas de algo como tirar a sorte com números ou jogar cara-ou-
coroa. O adivinho considera que a resposta obtida é uma mensagem vinda dos 
espíritos ou dos deuses. Mas eles também podem se manifestar diretamente, por 
intermédio de certos indivíduos especiais. 
 
Usando a música e a dança, esses indivíduos entram em transe e ficam "possuídos" 
por um espírito, que se faz conhecer e pode ser interrogado pela pessoa que está 
possuída. Tais indivíduos são valiosos conselheiros na comunidade e desfrutam de 
um status elevado no culto. Outros atuam como profetas independentes. 
 
RITOS DE PASSAGEM 
 
Alguns especialistas religiosos são responsáveis pela vida ritual. De especial 
importância são os ritos de passagem associados com o nascimento, a morte, a 
puberdade e o casamento. Quando os meninos da tribo passam da infância para a 
idade adulta, devem se submeter aos chamados ritos da puberdade. Os Baluba, um 
povo banto, começam isolando os meninos do resto da comunidade e sobretudo 
das mulheres, até mesmo de suas mães. Eles são então circuncidados e enviados à 
floresta para um duro teste de várias semanas durante o qual aprenderão também as 
crenças e os costumes de seus antepassados. Quando por fim retornam à aldeia, são 
considerados homens adultos, prontos para casar e ter filhos. 
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RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS: RELIGIÕES DOS ORIXÁS 
 
Entre as religiões de matriz não cristã que se desenvolveram no Brasil ao lado do 
catolicismo e do protestantismo — por fora do cristianismo, há o grupo das religiões 
afro-brasileiras, que veio da cultura religiosa africana, como vimos no capítulo 
anterior, sofrendo transformações e adaptações ao ambiente pelos escravos 
trazidos da África para o Brasil. 
 
São chamados de cultos afro-brasileiros por causa da origem de seus principais 
portadores, os escravos traficados da África para o Brasil, mas também porque até 
meados do século XX funcionavam exclusivamente como ritos de preservação do 
estoque cultural dos diferentes grupos étnicos negros que compunham a população 
dos antigos escravos e seus descendentes. 
 
Até hoje essas religiões são reconhecidas pelas lideranças do Movimento Negro 
como religiões negras, autênticas expressões culturais da negritude, embora seja cada 
vez maior o número de brancos, e até mesmo de descendentes de japoneses e 
coreanos, que estão aderindo ao candomblé e, mais ainda, à umbanda. 
 
A organização das religiões negras no Brasil deu-se bastante recentemente. 
Quando, nas últimas décadas do século XIX, no período final da escravidão, os 
africanos trazidos em levas para o Brasil foram assentados nas cidades, eles 
puderam viver em maior contato uns com os outros, num processo de interação e 
liberdade de movimentos que antes não conheciam. A fixação urbana dos escravos 
forneceu as condições favoráveis à sobrevivência de algumas tradições religiosas 
africanas, com o aparecimento de grupos de culto organizados. 
 
As religiões afro-brasileiras formaram-se em diferentes regiões e estados do Brasil e 
em diferentes momentos da nossa história. Por isso, elas adotam não só diferentes 
formas rituais e diferentes versões mitológicas derivadas de tradições africanas 
diversificadas, como também adotam nome próprio diferente: 
 
1. Candomblé, na Bahia; 
2. Xangô, em Pernambuco e Alagoas; 
3. Tambor de mina, no Maranhão e no Pará; 
4. Batuque, no Rio Grande do Sul, e 
5. Macumba, depois Umbanda, no Rio de Janeiro. 
 

CANDOMBLÉ 
 
Seja dito de saída: o candomblé não é uma religião ética, como o cristianismo 
(não busca reflexão entre a busca do bem). É uma religião mágica e ritual. Nas 
religiões mágicas não há a idéia de salvação da corrupção do pecado, não há espaço 
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para a negação deste mundo terreno em prol da busca necessária de um "outro 
mundo", de uma vida eterna no Além. 
 
No candomblé o que se busca é a interferência concreta do sobrenatural "neste 
mundo" presente, mediante a manipulação de forças sagradas, a invocação das 
potências divinas e os sacrifícios oferecidos às diferentes divindades, os chamados 
orixás. 
 
O candomblé, portanto, como todas as outras religiões afro-brasileiras, acredita na 
existência de uma pluralidade de deuses, com diferentes poderes e diferentes 
funções na vida humana, além de diferentes exigências a seus adeptos. Juntamente 
com a umbanda, o batuque, o xangô e o tambor de mina, o candomblé representa 
o melhor exemplo de politeísmo explícito que temos no Brasil. 
 
Não sendo uma religião ética, aceita esses deuses como inteiramente desprovidos 
de moralidade. Os orixás não são divindades moralistas, que exigem e 
recompensam quem é bom, ou condenam e castigam quem faz o mal. 
 
Difere das grandes religiões mundiais surgidas da palavra e da ação extraordinária 
de grandes personalidades proféticas, religiões moralizadoras cuja mensagem visa a 
regulamentar com princípios éticos gerais e sanções morais bem definidas a 
conduta cotidiana dos seguidores, e diferentemente sobretudo do cristianismo, com 
sua noção de pecado individual e seu ideal de uma vida santificada no 
arrependimento sincero dos pecados. A ênfase do candomblé é ritual. 
 
E as regras de comportamento, normalmente bastante minuciosas e estritas, têm 
fundamento apenas ritual, não ético: usar esta ou aquela roupa, deixar de comer isto ou 
aquilo, e assim por diante. Os estudiosos consideram o candomblé um exemplo vivo e 
palpável de religiosidade não ética, uma religião aética. 
 
Não existe pecado no candomblé, porque não existe um código de conduta geral 
aplicável a todos os seres humanos, nem mesmo a todos os seguidores da religião 
dos orixás, uma vez que estes são muitos e a distinção entre o bem e o mal depende 
basicamente da relação entre cada seguidor e seu deus pessoal, o orixá. 
 
Na relação entre cada indivíduo e seu "santo" particular que se estabelece o que é 
certo ou errado. Para um adepto do candomblé, a definição do que é bom e do que 
é mau nunca é abstrata, mas sempre relativa a uma pessoa concreta com seu orixá. 
Pois cada orixá está relacionado a uma série de tabus específicos. O que o devoto 
não pode fazer é quebrar os tabus de seu orixá. Só que, na lógica do politeísmo, 
aquilo que é proibido para um orixá não é necessariamente proibido para outro. 
 
Segundo o candomblé e as outras religiões afro-brasileiras mais importantes 
(xangô, batuque e umbanda), cada pessoa tem seu orixá. Melhor dizendo, 
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cada pessoa pertence a um deus determinado, que é o senhor de sua "cabeça"; deus 
a quem pertence sua mente e cujos traços de personalidade e tendências de 
comportamento herda e procura imitar. Podem ser qualidades, mas também 
defeitos, pois nenhum orixá é inteiramente bom nem inteiramente mau. 
 
A pessoa descobre qual é o seu orixá por meio do jogo de búzios, forma de 
atendimento pessoal que é uma das prerrogativas religiosas do babalorixá (pai-de-
santo) ou da ialorixá (mãe-de-santo). Saber a que orixá alguém pertence é 
absolutamente imperativo no processo de iniciação de novos devotos e mesmo no 
atendimento aos clientes que procuram, sem maiores compromissos e lealdades 
comunitárias, os serviços de adivinhação e previsão do futuro que são oferecidos 
pelo pai-de-santo no jogo de búzios. O jogo de búzios sempre se faz fora dos 
rituais comunitários, em sessões de atendimento individualizado, e é um serviço 
pago. 
 
OS ORIXÁS 
 
Os orixás – ancestrais divinizados, vieram da África com os escravos. Só que, 
enquanto na África há registro de culto a cerca de 400 orixás, apenas uns vinte 
deles sobreviveram no Brasil. A cada orixá cabe reger e controlar as forças da 
natureza assim como certos aspectos da vida humana e social. 
 
Cada orixá, além de ter funções distintas e poderes específicos condizentes com 
seus traços de personalidade, conta também com símbolos particulares, por 
exemplo, as roupas, as cores das roupas e das contas, determinados objetos, 
adereços, batidas de atabaque e canções características, bebidas e alimentos, sem 
falar dos animais sacrificiais próprios de cada orixá. 
 
E cada orixá tem ainda um grito de saudação dirigido somente a ele;Todo seguidor 
do candomblé leva a sério os atributos do seu orixá, seu tipo mítico. Ele pode 
simplesmente encarar os atributos do seu orixá como se fossem os seus próprios e 
tentar se parecer com ele, ou estabelecer, valendo-se dessas características da 
divindade, bases que não apenas explicam, mas também justificam e legitimam sua 
conduta em casa ou na rua, no trabalho ou no lazer.  
 
O tipo mítico, ou seja, o padrão apresentado pelos mitos dos orixás, geralmente são 
usados como um modelo, ou como validação social de um tipo de conduta que a 
pessoa já tem, ou de desejos que já traz consigo. 
 

Um iniciado pode, ao familiarizar-se com as características de um orixá, identificar-se com ele e 
reforçar em si certos comportamentos e atitudes que compõem a identidade que ele herdou do orixá 

ao qual pertence sua cabeça. 
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Além do orixá dono da cabeça, acredita-se que cada pessoa possui um segundo 
orixá, o qual atua como uma divindade associada que complementa o primeiro e é 
chamada de junto. Cada pessoa tem um orixá de cabeça e mais um junto. Esse 
homem, por exemplo, pode ser filho de Xangô e Oxum, aquela mulher pode ser de 
Iemanjá e Oxalá. Geralmente, se o "santo de cabeça" for masculino, o segundo será 
feminino e vice-versa, como se cada filho-de-santo tivesse pai e mãe. 
 
Vamos agora descrever muito rapidamente alguns atributos de ação, cores rituais e 
elementos naturais próprios de cada orixá, segundo o candomblé queto da Bahia, 
fornecendo também sua correspondência sincrética com os santos católicos. 
 
Exu: orixá mensageiro, guardião das encruzilhadas e da entrada das casas. Sexo: 
masculino; elemento natural: minério de ferro; cores das roupas e colares: vermelho 
e preto; sincretismo: diabo. 
 
Ogum: orixá da metalurgia e da tecnologia, deus da guerra. Sexo: masculino; 
elemento natural: ferro forjado; cores das roupas e colares: azul-escuro, verde e 
branco; sincretismo: são Jorge e santo Antônio. 
 
Oxóssi (ou Ode): orixá da caça, deus da fauna. Sexo: masculino; elemento natural: 
florestas e matas; cores das roupas e colares: azul-turquesa e verde; sincretismo: são 
Sebastião e são Jorge. 
 
Ossaim: orixá da vegetação, deus das folhas. Sexo: masculino; elemento natural:  
folhas; cores das roupas e colares: verde e branco; sincretismo: santo Onofre. 
 
Oxumarê: orixá do arco-íris. Sexo: andrógino; elemento natural: chuva e condições 
atmosféricas; cores das roupas e colares: amarelo, verde e preto; sincretismo: são 
Bartolomeu. 
 
Obaluaiê (ou Omulu): orixá da varíola, da peste, pragas e doenças; da cura. Sexo: 
masculino; elemento natural: terra, solo e subsolo; cores das roupas e colares: 
vermelho, branco e preto com capuz de palha; sincretismo: são Lázaro, são 
Roque. 
 
Xangô: orixá do trovão, deus da justiça. Sexo: masculino; elemento natural: 
trovoadas, raios e pedras de raio; cores das roupas e colares: vermelho, marrom e 
branco; sincretismo: são Jerônimo, são João 
Batista. 
 
lansã (ou Oiá): orixá do relâmpago, dona dos espíritos dos mortos. Sexo: 
feminino; elemento natural: relâmpagos, raios, ventos, tempestade; cores das 
roupas e colares:marrom e vermelho-escuro ou branco; sincretismo: santa 
Bárbara. 
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Obá: orixá da água, deusa do trabalho doméstico e do poder da mulher. Sexo: 
feminino; elemento natural: rios; cores das roupas e colares: vermelho e dourado; 
sincretismo: santaJoana d'Arc. 
 
Oxum: orixá das águas doces e do ouro, deusa do amor e da fertilidade. Sexo: 
feminino; elemento natural: rios, lagoas e cachoeiras; cores das roupas e colares: 
amarelo ou dourado; sincretismo: Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora 
Aparecida. 
 
Vez por outra cantamos ê iê ô, iê ô, iê ô. Essa expressão é típica da saudação à 
Oxum - Ora yeyê ô! 
 
Logum Edé: orixá dos rios dentro das florestas. Sexo: alternadamente masculino e 
feminino; elemento natural: rios e florestas; cores das roupas e colares: dourado e 
azul-turquesa; sincretismo: são Miguel Arcanjo. 
 
Iemanjá: orixá das grandes águas, dos mares e oceanos, a Grande Mãe, deusa da 
maternidade. Sexo: feminino; elemento natural: mares e grandes rios; cores das 
roupas e colares: azul-claro, branco, verde claro; sincretismo: Nossa Senhora das 
Candeias (ou dos Navegantes), Nossa Senhora da Conceição. 
 
Nanã: orixá da lama do fundo das águas. Sexo: feminino; elemento natural: lama, 
pântanos; cores das roupas e colares: lilás, azul e branco; sincretismo: santa Ana. 
 
 
Oxaguiã (Oxalá Jovem): orixá da criação da cultura material, da sobrevivência. 
Sexo: masculino; elemento natural: o ar; cores das roupas e colares: branco com um 
mínimo de azul real; sincretismo: Menino Jesus. 
 
Oxalufã ou Obatalá (Oxalá Velho): orixá da criação da humanidade. Sexo: 
andrógino; elemento natural: o ar, o sopro da vida; cor das roupas e colares: 
branco; sincretismo: Jesus Crucificado, Cristo Redentor, Senhor do Bonfim. 
 
 

UMBANDA, A "RELIGIÃO BRASILEIRA" 
 

Convém desde já mencionar uma especificidade da umbanda entre as cinco 
vertentes afro-brasileiras citadas acima: apesar de suas origens negras, a umbanda 
nunca esteve preocupada com a idéia de preservação das raízes africanas e nem 
mesmo se empolga hoje com o movimento de reafricanização que perpassa as 
outras, principalmente o candomblé. Surgiu na década de 1920, no Rio de Janeiro 
se propagando pelo Brasil. 
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Ela se destaca no grupo dos cultos afro-brasileiros por ter menor apego às "raízes", 
as marcas africanas originais. A umbanda prefere pensar suas raízes como sendo 
"brasileiras", não "africanas".  
 
Ela não só dispensou de seus rituais o uso de idiomas africanos (o iorubá, o jeje e 
as línguas bantas, todas línguas litúrgicas nos diferentes candomblés), como evita os 
sacrifícios de sangue e os processos iniciáticos demorados e caros, comuns no 
candomblé. 
 
Apresentando-se como uma "mistura", um mix bem brasileiro de ingredientes 
reinterpretados, sem falar dessa visada de alcance nacional, dessa pitada de 
nacionalismo que ela carrega em si, a umbanda — sobretudo depois que se tornou 
conhecida dos intelectuais, artistas, acadêmicos e estudiosos em geral — tem sido 
reiteradamente identificada como sendo, ela, a religião tipicamente brasileira. 
 
Mas a umbanda é o encontro cultural de diversas crenças e tradições religiosas 
africanas com as formas populares de catolicismo, mais o sincretismo hindu-cristão 
trazido pelo espiritismo kardecista de origem européia. Um sincretismo religioso 
originalmente brasileiro. 
 
 
Daí talvez sua enorme facilidade em atrair, com os serviços mágicos que oferece, 
uma clientela vastíssima, que extrapola de longe o número dos adeptos 
umbandistas propriamente ditos, uma clientela que, além de maciça, é diversificada 
ao extremo quanto às classes sociais.  
 
 
Esse fato fica evidente nas grandes manifestações religiosas que os umbandistas 
promovem nas datas de seus principais orixás, algumas dessas datas celebradas nas 
grandes festas profanas.  
 
A mais famosa é a noite do réveillon, efusivamente comemorada nas praias 
brasileiras com oferendas (flores brancas, velas acesas, vidros de perfume, espelhos) 
levadas até o mar por milhões de pessoas vestidas de branco — para a Grande Mãe 
Iemanjá, o poderoso orixá dos mares e oceanos.  
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O candomblé é a mais poderosa matriz negra da umbanda. Dele a umbanda herdou 
o que ela tem de básico, seu traço afro fundamental: o panteão dos orixás.. 
 

 
O politeísmo umbandista se oferece de modo convincente como alternativa de 
religiosidade popular num país majoritariamente cristão, formalmente monoteísta.  
 
A umbanda tem características espíritas bastante acentuadas. Sob diversos aspectos, 
ela é de fato um tipo de espiritismo; em alguns casos, chega a constituir uma ala do 
espiritismo no Brasil. Aliás, durante muitas décadas a umbanda ficou sendo 
conhecida em diferentes meios sociais como "baixo espiritismo". 
 
É que, além dos orixás propriamente ditos, cujo panteão ela compartilha com o 
candomblé, nos rituais da umbanda "baixam" espíritos: espíritos de índios 
brasileiros (os caboclos), espíritos de negros escravos (os pretos-velhos). São os 
chamados guias. Os guias são espíritos de gente morta, espíritos não 
individualizados como no kardecismo, mas tipificados, que também "baixam" e "se 
incorporam" nos médiuns durante os toques e danças rituais. 
 
Os guias são espíritos intermediários, inferiores aos orixás. São agrupados e 
escalonados pela umbanda em linhas e falanges segundo os mais variados critérios: a 
origem étnica, as afinidades psicológicas e profissionais, os elementos da natureza, 
os estágios de evolução espiritual em que se encontram, a idade. Um dos esquemas 
classificatórios mais difundidos e mais tradicionais é o das Sete Linhas, subdivididas 
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em sete falanges ou legiões. Algumas das linhas são encabeçadas por um orixá, 
outras não, como a Linha das Almas, a Linha do Oriente etc. Vejamos uma das 
versões possíveis desse esquema classificatório: 
 
Linha de Oxalá; Linha de lemanjá;  Linha de Oxóssi; Linha de Xangô;  Linha de Ogum; 
Linha do Oriente, e Linha das Almas. 
 
A Linha das Almas reúne os espíritos dos escravos, os pretos velhos e os baianos; por 
isso é chamada também de Linha Africana. Em alguns terreiros a Linha do Oriente, 
na qual se juntam os espíritos dos ciganos, é substituída pela Linha das Crianças, que 
agrupa os espíritos infantis — ou erês — e é presidida pelos orixás gêmeos, os Ibêjis, 
sincretizados com os santos católicos Cosme e Damião. 
 
Assim como os erês, outras categorias de espíritos intermediários vão sendo 
distribuídas de acordo com alguma característica dos orixás que encabeçam as 
linhas. Desse modo, por exemplo, os espíritos de marinheiros e sereias são invocados 
na Linha de Iemanjá, os espíritos de caboclos e boiadeiros na Linha de Oxóssi, e assim 
por diante. Todos esses guias são cultuados como "espíritos de luz", nomenclatura 
bem kardecista.  
 
Eles "se incorporam" durante as cerimônias, vale dizer, se manifestam nos corpos 
em transe dos iniciados, a fim de orientar espiritualmente e curar fisicamente os que 
precisam, sejam adeptos ou simples clientes. Tal como no kardecismo, a finalidade 
da comunicação mediúnica com os desencarnados é a prática da caridade: os 
mortos são invocados para ajudar, aconselhar e mesmo curar os mortais. 
 
Os Exus  
 
Em contraposição aos guias, espíritos de luz evoluídos, a umbanda reconhece a 
existência dos espíritos das trevas e os situa no escalão mais baixo da evolução 
espiritual: são os exus, muitas vezes identificados (na umbanda, mas não no 
candomblé) com os demônios da mitologia cristã. 
 
Os exus femininos são chamados de pombagiras. Suas cores: vermelho e preto. Exus 
e pombagiras pertencem ao lado oculto da umbanda – a quimbanda —, o lado 
reprimido socialmente, que se dedica à magia negra. Em contraste com "o lado 
direito" da umbanda, voltado para a prática do bem e da caridade, é costume 
referir-se à quimbanda como sendo "a esquerda", o lado "do mal", especializado 
em "fazer feitiço" quando solicitado. 
 
Quimbanda - é a vertente da umbanda que pratica feitiçaria pesada e, para tanto, 
dedica-se ao culto quase exclusivo dos exus e das pombagiras. 
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Um sincretismo religioso bem brasileiro, com uma propensão insaciável a continuar 
se mesclando e sempre incorporando novidades, como faz agora, ao assimilar 
práticas mágicas e terapêuticas da Nova Era. 
 
Padrão Ético 
 
Entre ser uma religião ética, preocupada com a regulamentação moral da conduta, e 
ser uma religião estritamente ritual, voltada para a manipulação mágica do mundo, a 
umbanda escolheu o caminho do meio. Ao perder grande parte de suas raízes 
africanas, a umbanda se descolou do candomblé e das outras religiões afro-
brasileiras, reforçou sua identidade mesclada, ampliou sua organização burocrática e 
conquistou autonomia.  
 
Foi assim que ela se propagou por todos os cantos e regiões do Brasil: sem 
barreiras de classe, escolaridade, origem étnica ou cor da pele. E que, ao lado da 
caridade para todos, vivos e mortos, a umbanda jamais perdeu seu caráter mágico e 
fetichista, de magia propriamente dita: além do “amor universal” que diz pregar, ela 
oferece um tipo de magia universal, aos estão à cata de solução para seus males e 
mazelas. 
 
 

**** 
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A IGREJA CATÓLICA ROMANA 
 
A Igreja católica romana é se considera a maior de todas as igrejas (católica = 
universal). Existem cerca de 1 bilhão de cristãos no mundo. Aproximadamente 
metade deles pertence ao catolicismo. 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
Uma das organizações mundiais mais fortes e mais rigidamente estruturadas, a 
Igreja católica é governada por leis rigorosamente estabelecidas. Sua hierarquia, 
composta pelo papa, pelos bispos e padres, possui grande autoridade sobre a 
camada inferior, os leigos. 
 
O PAPA 
 
A posição proeminente do papa como líder de todos os fiéis se baseia no fato de 
que ele é o sucessor do apóstolo Pedro. As palavras de Jesus a Pedro: "E sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja" foram gravadas em ouro no domo da catedral de 
São Pedro em Roma. 
 
Em 1870, foi proclamado o dogma da infalibilidade do papa em questões de fé. Em 
tais casos — na prática aconteceu apenas duas vezes —, diz-se que o papa fala ex 
cathedra, isto é, de cadeira.  
 
Ele tem a autoridade para decidir se algum assunto está em conformidade com a 
Bíblia e com a tradição eclesiástica. Ele não toma essas decisões sozinho, e sim 
junto com os bispos. O papa é igualmente um bispo, o bispo de Roma. Em tempos 
antigos ele tinha grande poder temporal bem como espiritual e no decorrer da 
história já houve muitos conflitos agudos entre a Igreja e o Estado. 
 
O papa continua sendo o chefe de um pequeno Estado, o Vaticano, que tem sua 
própria moeda, polícia, estação de rádio, seu próprio correio e corpo diplomático. 
 
BISPOS E PADRES 
 
Assim como o papa é o sucessor de são Pedro, os bispos seguem as pegadas dos 
apóstolos. Desde o tempo dos primeiros apóstolos, novos líderes clericais foram 
ordenados pela imposição das mãos, e essa tradição (a sucessão apostólica) perdura 
até hoje. 
 
Uma das funções mais importantes de um bispo é ordenar padres em sua diocese. 
A principal tarefa de um padre é dirigir sua paróquia ou comunidade, pela pregação 
e pelo serviço divino, sobretudo pela administração dos sacramentos. 
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Os padres têm autorização especial para pregar a Palavra e administrar os 
sacramentos (considerados manifestações visíveis da graça de Deus). Os padres são 
investidos dessa autorização quando seus bispos os ordenam (sacramento da ordem). 
 
Como vemos, a organização estrita da Igreja católica não é coincidência. Ela é vista 
como algo iniciado pelo próprio Jesus e segundo eles como uma expressão visível 
do reino de Deus aqui na terra. Os padres devem dedicar sua vida a Deus, à Igreja e 
à humanidade. Por essa razão, não podem se casar e constituir família (celibato). 
 
As mulheres não têm permissão de exercer o sacerdócio na Igreja católica. Hoje, é 
um assunto em discussão, principalmente nos Estados Unidos, e já se ressaltou que 
não existe qualquer fundamento bíblico para tal proibição, apenas razões culturais e 
tradicionais. 
 
A IGREJA ÚNICA, SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA 
 
Os católicos ensinam que a Igreja tem quatro características que também 
distinguiram a primeira Igreja cristã.  
  
a. Ela é una. Fiéis à Palavra de Jesus acerca da unidade, os apóstolos se esforçaram para garantir 
que todos os cristãos aprendessem a mesma fé e a mesma maneira de viver uma vida cristã. A 
expressão "Igreja una" significa ainda que existe apenas uma única e verdadeira Igreja , e não 
várias; 
 
b. Ela é santa. O catecismo católico diz: "A Igreja é santa porque ensina uma doutrina santa e 
oferece a todos os meios para a santidade, sacramentos". 
 
c. Ela é católica. Isso quer dizer que ela é universal, mundial, para todos. Os primeiros cristãos 
atenderam o pedido de Jesus para levar o evangelho a todas as pessoas, e a Igreja continua 
enviando missões para o mundo inteiro. 
 
d. Ela é apostólica. Ela é comandada por pessoas que são os sucessores dos apóstolos, 
permanecendo fiéis a doutrina deles. 
 
 
OS FUNDAMENTOS: A BIBLIA E A TRADIÇÃO 
 
Naturalmente, é na Bíblia que a Igreja católica baseia, em parte sua vida e seu 
dogma. Porém, a Bíblia é vista à luz da Tradição, isto é, da doutrina e dos costumes 
que foram transmitidos pela Igreja desde a época dos apóstolos. Evidentemente, a 
Tradição não é a transferência mecânica do legado oral deixado pelos apóstolos, e 
sim o desenvolvimento constante do potencial que existe no evangelho. 
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Com a ajuda do Espírito Santo, a Igreja será capaz de compreender e revelar a 
mensagem de Deus de maneira cada vez mais clara. Mas o que quer que se entenda 
por "Tradição", há uma crença católica comum que diz que apenas a Igreja, e não o 
crente como indivíduo, pode definir o que é Tradição. 
 
Através da Tradição, a Igreja, em sua doutrina, em sua vida e sua adoração 
perpétua, transmite a cada geração tudo aquilo que ela é, tudo em que ela acredita. 
 
A noção católica de salvação 
 
A Igreja católica mantém uma série de doutrinas importantes em comum com 
outras igrejas cristãs. Das escrituras fundamentais, as principais são a Bíblia e os 
três Credos antigos. 
 
Examinaremos agora dois aspectos nos quais a visão católica difere da visão das 
outras igrejas: a salvação e os sacramentos. 
 
SALVAÇÃO 
 
O ponto de partida é a visão católica de humanidade: o homem foi criado à 
imagem de Deus, e portanto tem uma alma eterna e o livre-arbítrio. O homem 
abusou de seu livre-arbítrio desobedecendo a Deus, e sua vontade o pôs no 
caminho errado, um caminho que o afasta de Deus e da vontade de Deus. Essa 
queda do estado de graça perseguiu o homem desde então, sob a forma de pecado 
original. O livre-arbítrio foi reduzido, mas continua existindo. 
 
Depois da queda, o homem conservou a capacidade de fazer boas ações, e estas são 
um pré-requisito para obter a salvação. Mas o homem não pode redimir a si 
mesmo. 
 
É por meio de Cristo que o homem pode ser salvo — por meio da vida de Cristo, 
com sua obediência a Deus, por meio de sua expiação, seu sacrifício na cruz e sua 
ressurreição. 
 
Deus, porém, não impõe sua redenção ao homem. O homem deve aceitar a 
salvação acreditando na Palavra de Deus como é pregada pela Igreja. A salvação é 
vista como uma ação conjunta entre Deus e o homem. Tanto a fé como a salvação 
pressupõem a graça de Deus. Os sacramentos transmitem essa graça. Deles os 
católicos recebem a força para viver de acordo com a vontade de Deus. 
 
Mas a redenção final vem apenas após a morte. Esta vida terrena é só uma 
preparação para ela. 
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OS SETE SACRAMENTOS 
 
Os sacramentos são os sinais visíveis de que Deus concede sua graça aos humanos. 
Normalmente quem os administra é um bispo ou um padre. Devem ser recebidos 
"com merecimento" (exceto o batismo de crianças), isto é, na fé e na vontade de 
amar a Deus e a seus semelhantes. A Igreja católica tem sete sacramentos. 
 
1. Batismo. A Igreja católica romana batiza as criancinhas. O batismo é o sacramento básico: 
por meio dele a criança entra para a Igreja e recebe a graça abençoada. 
 
2. Confirmação, ou crisma. Costuma ser administrada por um bispo quando a pessoa tem por 
volta de doze anos e já recebeu uma instrução completa na doutrina da Igreja. A cerimônia da 
confirmação é realizada em geral perto de Pentecostes. O clímax é a unção com óleo. 
 
3. A eucaristia. E uma parte do serviço divino e consiste em pão e vinho, mas por motivos  
práticos era comum até recentemente que os comungantes recebessem apenas o pão consagrado, 
ou hóstia. Hoje é cada vez. mais comum que elas recebam também o vinho. Quando o padre lê 
as palavras iniciais da eucaristia, faz isso em nome de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse 
presente. A Igreja católica afirma que o pão e o vinho se transformam realmente no sangue e no 
corpo de Jesus Cristo, e que, portanto, este se encontra em íntima proximidade de nós na 
eucaristia. A aparência, o odor, e o sabor do pão e do vinho permanecem iguais, mas aquilo que os 
filósofos denominam "substância" se altera. Essa doutrina é conhecida como transubstanciação 
{ou seja, "alteração da substância"). A cerimônia da eucaristia proporciona aos crentes a 
participação no sacrifício de Jesus no Gólgota. Trata-se da cerimônia de um sacrifício, no qual 
Cristo é oferecido em expiação a Deus pelos pecados. Por essa razão a eucaristia também é 
chamada de sacrifício da missa. Os que tomam parte nessa cerimônia recebem a remissão de 
seus pecados em conseqüência da morte sacrificial de Jesus. 
 
Outro termo para "eucaristia" — comunhão — expressa mais um aspecto importante desse 
sacramento: a união da comunidade reunida para uma refeição comum. 
 
As hóstias consagradas que costumam restar após a eucaristia são guardadas num recipiente 
especial, o tabernáculo, junto ao qual se acende uma lâmpada vermelha. Os fiéis se ajoelham e 
reverenciam seu conteúdo como se fosse o Cristo vivo em forma de hóstia. Uma vez por ano, na 
festa de Corpus Christi, a hóstia é levada solenemente em procissão pelas ruas. 
 
4. Penitência. O sacramento da penitência consiste em confissão, absolvição e atos de contrição. 
Na confissão os pecados são relatados a um padre, que concede o perdão (absolvição) ao contrito. 
Isto não significa que seja o padre quem o está perdoando; ele simplesmente lhe transmite o perdão 
de Deus. Para que esse sacramento seja válido, o penitente deve sentir remorso e intenção sincera 
de não voltar a cometer o pecado. O padre estipula atos de contrição, que em épocas antigas eram 
muito severos. Hoje, incluem orações, jejum ou esmolas por caridade. 
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5. Unção dos enfermos, O padre unge a pessoa doente na testa e nas mãos enquanto diz: 
"Que o Senhor te assista pela graça do Espírito Santo, para que sejas libertado de teus pecados. 
Que, em sua bondade, ele possa te salvar e te levantar". A unção se destina a dar aos doentes 
força espiritual e consolo durante a enfermidade. Só são ungidos os que estão gravemente doentes 
ou muito fracos. Antes, chamava-se esse sacramento de "extrema-unção", pois era ministrado 
sobretudo aos moribundos. 
 
6. Ordem. Ordenação para o status clerical. A ordenação dos padres ê realizada por um bispo, 
utilizando-se de orações e da imposição das mãos. Ela concede o direito de administrar os 
sacramentos da Igreja. A instituição do sacerdócio, segundo os ensinamentos católicos, deve-se à 
instituição da eucaristia. 
 
7. Matrimônio. Aqui o elemento crucial não é a bênção do padre, mas os votos mútuos que 
fazem o noivo e a noiva na presença de um sacerdote e de testemunhas. Os católicos consideram o 
matrimônio indissolúvel e não reconhecem o divórcio. Porém, quando não são seguidos os critérios 
para um casamento adequado, pode-se anulá-lo. Uma encíclica papal de 1968 desencorajou o uso 
de anticoncepcionais artificiais, mas essa orientação não obteve aceitação universal na Igreja 
católica. O uso dos anticoncepcionais em geral é determinado por considerações culturais. 
 
Sacramentais é o nome dado aos meios adotados pela Igreja de implorar pelas 
bênçãos de Deus. Podem ser símbolos, cerimônias ou objetos consagrados que 
despertam a devoção no fiel, por exemplo: abençoar um doente ou uma criança; 
rosários, crucifixos e medalhas; 
 
Água (água benta), cinzas (na Quarta-Feira de Cinzas), folhas de palmeira (no 
Domingo de Ramos), velas (no dia 2 de fevereiro) e fogo (véspera da Páscoa). 
 
Diferentemente dos sacramentos, os sacramentais não foram introduzidos por 
Jesus, e sim pela Igreja. Além disso, não se tornam efetivos em virtude de um poder 
divino inato, como ocorre com os sacramentos, mas graças às orações coletivas e 
particulares dos fiéis. 
 
A MISSA 
 
O serviço divino desempenha um papel fundamental na Igreja católica romana. 
Segundo o catecismo católico, o fiel deve assistir à missa todo domingo. Além da 
missa, há outros tipos de serviço, como as horas canônicas, assim chamadas porque 
desde os tempos mais antigos sempre foram pronunciadas em horários 
determinados do dia. 
 
É particularmente nos mosteiros que se faz esse tipo de oração, a qual é dita como 
uma antífona (com perguntas e respostas), às vezes pelo padre e pela congregação, 
mas com mais freqüência pelos monges, padres, freiras etc. entre si. Em geral se 
compõe de salmos de Davi, hinos e trechos da Bíblia. 
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A missa solene costuma ser celebrada no domingo de manhã, e começa com a 
entrada do padre e dos coroinhas em procissão. As partes da missa correspondem, 
usualmente, às do serviço luterano: 
 
Confissão dos pecados, glória (Glória a Deus nas alturas), o sermão, o Credo e o 
clímax, que é a eucaristia. O padre e suas ações no altar são o ponto focai para a 
assembléia; isso, porém, não significa que ela seja passiva. Os fiéis participam 
cantando, ajoelham-se, fazem o sinal-dacruz e são atingidos pelo apelo sensorial 
abrangente das cerimônias simbólicas: a água benta, o incenso, o beijo da paz, as 
cores litúrgicas, a música. 
 
Características distintivas: o povo de Deus, a Virgem Maria e os santos 
 
Os católicos acreditam que "o povo de Deus", a grande comunidade de todos os 
crentes, a "comunhão dos santos", inclui não apenas os vivos, mas também os 
mortos, isto é, os que sofrem no purgatório e os bem-aventurados no céu. 
 
A doutrina de que os mortos são purificados no purgatório antes de ser salvos tem 
raízes na Igreja antiga. Baseada em certas passagens bíblicas, afirma que as almas 
destinadas à bem aventurança mas que não estavam inteiramente puras quando 
deixaram a terra, devem passar por um fogo purificador. 
 
Esse fogo não deve ser compreendido literalmente, e sim como uma purificação 
espiritual. Os crentes na terra podem abreviar o tempo passado pelos mortos no 
purgatório dizendo orações que intercedem por eles. Os mortos são lembrados 
num dia especial do ano, chamado Dia de Finados (dia 2 de novembro, um dia 
depois do Dia de Todos os Santos). 
 
Os crentes dirigem suas orações pelas almas não só a Cristo, mas também à Virgem 
Maria e aos santos, já que estes estiveram especialmente próximos a Cristo. Isso 
explica o importante papel que os santos desempenharam na Igreja católica. Os 
crentes os honram e reverenciam, e oram por sua intercessão, porém não os adoram. 
 
Imagens e estátuas da Virgem Maria e do Menino Jesus se encontram por toda 
parte em países católicos — nas igrejas, nas paredes das casas, à beira das estradas.  
 
Depois do pai-nosso, a oração mais comum é a ave-maria: 
 
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o 
fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora 
da nossa morte, amém. 
 
Em épocas recentes o lugar da Virgem Maria na doutrina da Igreja vem se 
definindo com mais precisão. Durante os últimos 150 anos, os papas anunciaram 
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que ela é livre de pecado original (Imaculada Conceição), e que seu corpo e sua 
alma foram levados para o céu (Assunção). Essa doutrina dos católicos romanos se 
baseia numa tradição cristã muito antiga. 
 
Os santos são pessoas que dedicaram a vida a honrar a Deus de maneira 
excepcional, por exemplo, morrendo como mártires ou fazendo milagres. Até o 
ano de 1172, os bispos podiam decidir se alguém deveria ser canonizado; mas a 
partir de então o papa é o único que tem autoridade para isso. A canonização só 
ocorre depois de longas e exaustivas investigações sobre a vida do indivíduo que irá 
recebê-la. Há igrejas e capelas que levam o nome de santos. Desde épocas 
medievais várias profissões têm seu santo padroeiro, e cada dia do ano leva o nome 
de um dos santos do dia, geralmente com um nome dominante. 
 
MOSTEIROS E ORDENS 
 
O sistema monástico se desenvolveu há muito tempo na antiga Igreja, com base na 
vida dos eremitas. Há inumeráveis ordens de monges e de freiras, todas com regras 
diferentes. Algumas são introspectivas e dão grande importância à oração e à 
meditação; outras têm interesse especial em pregar e participar de debates públicos; 
outras realizam trabalho missionário; outras, ainda, dedicam a vida a servir na área 
social. São comuns a todas elas três exigências básicas que devem ser cumpridas 
durante toda a vida, a saber, os votos de pobreza, celibato e obediência aos 
superiores da ordem. 
 
Renovação católica — o concilio do Vaticano 
 
Desde a década de 1960 a Igreja católica vem passando por uma vibrante 
renovação. O papa João XXIII foi, em parte, o inspirador desse movimento, 
quando em 1962 organizou um encontro geral dos bispos, ou concilio, no 
Vaticano. 
 
Uma das decisões cruciais ali tomadas foi que os serviços não mais deveriam ser 
realizados em latim, mas na língua do país onde fossem celebrados. Além disso, 
houve um apelo para que se lesse a Bíblia, de preferência numa tradução moderna, 
e foram organizados grupos de estudos bíblicos para os leigos. Depois da Reforma 
protestante, a Igreja havia cessado de incentivar a leitura da Bíblia entre os leigos, 
temendo que isso pudesse levar a ensinamentos errôneos e a tendências heréticas. 
 
O relacionamento da Igreja católica com outras igrejas também vem se 
modificando durante os últimos anos. Ela não rejeita mais o contato com as outras, 
tomando parte em muitas atividades ecumênicas. A Igreja católica não é membro 
do Conselho Mundial de Igrejas, mas envia observadores a suas assembléias. Ela 
vem participando de numerosos diálogos com outras igrejas e religiões acerca de 
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questões humanas comuns como o casamento, a migração de trabalhadores, o 
contraste entre países ricos e países pobres. 
 
 

DOUTRINAS CONSIDERADAS CRISTÃS 
  

METODISTAS 
 
ORIGENS 

 
 O pastor anglicano John Wesley (1703-91) teve 
uma revelação espiritual e começou um movimento 
de reavivamento (revival) cristão. Não foi, de início, 
uma revolta doutrinária contra a Igreja da 
Inglaterra, mas como havia grande divergência 
entre os membros dessa Igreja, acabou ocorrendo 
uma separação. 
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
E especialmente forte na Grã-Bretanha e nas ex-
colônias britânicas, como Estados Unidos, Canadá 
e Austrália. Dos 51 milhões de metodistas do 
mundo, 13 milhões vivem nos Estados Unidos. 

 
ORGANIZAÇÃO 
 
Há uma organização permanente, com a manutenção da hierarquia, com bispos e 
padres, porém fundamentada em princípios democráticos. As conferências, eleitas 
pelas congregações, criam os bispos, e estes nomeiam os padres. 
 
ESCRITURAS 
 
Além da Bíblia, há escrituras de orientação:  
 
1. o Credo apostólico, e 
2. os 35 artigos sobre religião de John Wesley, datados de 1784 — uma versão 
revisada dos 39 artigos anglicanos. 
 
Nos Escritos da Igreja Metodista no Brasil lê-se que "A tradição doutrinária 
metodista orienta-se [...] pelos sermões de João Wesley [...]", e: "Os Sermões de João 
Wesley e suas Notas sobre o Novo Testamento são publicadas em livros."83 

                                                 
83 Nota encontrada no site: http://www.metodista.br/cew/acervo/john-wesley/, acessado em 27/10/2008. 
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A pedra fundamental do metodismo é que Cristo morreu por todos os homens e 
que Deus oferece a salvação a qualquer um que a aceitar. Uma expressão comum 
entre os metodistas é "livre graça" (the free grace). 
 
 O metodismo dá forte ênfase à consciência da 
salvação, ou seja, a capacidade do indivíduo de 
perceber a salvação como uma experiência 
espiritual. Isso muitas vezes ocorre como uma 
conversão repentina, um súbito despertar. 
 
A santificação também é realçada no metodismo. O 
batismo e a conversão levam ao renascimento e à 
transformação da natureza humana. 
 
O objetivo da humanidade é se tornar perfeita. As 
pessoas devem crescer em amor e justiça para 
conseguir amar a Deus e ao próximo como a si 
mesmas. Isso não significa que os metodistas 
acreditem que não pecar seja possível para o 
homem, e sim que o homem pode atingir um 
ponto em que, conscientemente, já não irá pecar. 
 
O metodismo tem uma tendência puritana que requer de seus adeptos uma vida 
disciplinada, que rejeite os prazeres mundanos. Em paralelo, há um amplo 
engajamento social que desde o início foi dirigido para os operários pobres da 
Inglaterra. Orfanatos, lares para idosos e ajuda a alcoólatras sempre foram parte 
desse programa, e continuam sendo nas missões metodistas pelo mundo afora. 
 
Wesley em sua pregação escatológica provocava grande tensão emocional em seu 
público que respondia com manifestações de pavor do inferno e da vida, e como 
ele mesmo diz,...na aflição delas invocamos o Senhor e Ele nos deu uma resposta de paz.84 
 

BATISTAS 
 
ORIGENS 
 
Teriam surgido a partir dos anabatistas, a ala mais radical da Reforma do século 
XVI, que rejeita o batismo de crianças. Os batistas seriam então, descendentes dos 
anabatistas mais moderados. No início foram acusados de seitas e até hoje já 
passaram por várias subdivisões e surtos de reavivamento. 
 
  

                                                 
84 Wesley, John. apud Sargat ,William. A Conquista da mente. São Paulo: Ibrasa, 1957.  p 101. 

 
Seu irmão Charles Wesley (1707-1788) 
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Alguns defendem que surgiram entre os separatistas ingleses (século XVI) que não 
aceitavam o que consideravam erros da Igreja católica. Assim, rejeitavam a 
autoridade papal, o batismo de crianças (pedobatismo),  insistiam que a Bíblia é a 
única regra de fé e prática e o batismo por imersão mediante prévia profissão de fé 
com testemunho de sua regeneração.85 
 
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
Difundiram-se na Inglaterra e com força especial, nos Estados Unidos do século 
XIX, também entre os negros. Cerca de 90% dos 21 milhões de batistas do mundo 
vivem nos Estados Unidos. 

 
 Os batistas chegaram ao Brasil em 
1859, através do missionário norte-
americano  Thomas Jefferson Bowen, 
que evangelizou escravos brasileiros. 
Após, outros grupos de norte-
americanos, com a Guerra de Secessão 
no EUA, vieram para o Brasil. Em 10 
de Setembro de 1871 colonos 
americanos organizaram a 1ª Igreja 

Batista no Brasil, que desaparecerem com o tempo.86 
 
Em 1880, W.B. Bagby foi enviado ao Brasil e iniciaram um trabalho que teve como 
primeiro fruto a conversão do ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, primeiro 
brasileiro a ser batizado. 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
Congregações independentes com pastores escolhidos pelos membros da 
congregação. Há uma série de associações maiores de congregações batistas, mas 
elas não detêm nenhuma autoridade especial sobre as congregações locais. São 
fortemente congregacionalistas, isto é, têm uma forma bastante igualitária de 
organização eclesiástica. 
 
ESCRITURAS 
 
A Bíblia é o fundamento da doutrina e da prática batista. Os batistas indicam 
passagens no Novo Testamento que apóiam suas idéias sobre o batismo e sobre a 

                                                 
85 H. Strong e H.C, Ferreira, Ebenézer Soares. Manual da Igreja e do Obreiro. Rio de Janeiro: Verbete. 1995. p. 
256.  
86 Op. cit. p. 258. 

 
Thomas Jefferson Bowen 
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autonomia congregacional. Uma série de declarações de fé já foram formuladas, 
mas não são obrigatórias para a comunidade da Igreja como um todo.  
 
A Bíblia é interpretada literalmente em algumas congregações batistas, em outras, 
uma interpretação mais aprofundada, segundo as regras tradicionais de 
interpretação (hermenêutica e exegese). 
A congregação é um ponto central para os batistas e o rito do batismo desempenha 
um papel fundamental. A exigência para o batismo é ter uma fé pessoal em Cristo, 
resultado da conversão. "Aquele que crer e for batizado será salvo" (Marcos 16,16). 
 
Como uma criança não pode ter fé consciente, receber o batismo nesse estágio é 
considerado uma impossibilidade. Em vez disso, as crianças são abençoadas da 
maneira como Jesus abençoava as criancinhas. 
 
Depois que o candidato confessa sua fé cristã, ele recebe o batismo, que é 
consumado pela imersão em água. (A palavra grega baptismos originalmente 
significava "mergulhar".) 
 
Os batistas reconhecem duas ordenanças (espécie de  sacramentos), como as outras 
comunidades protestantes. Sua visão da ceia (eucaristia) é memorial, isto é, 
acreditam os elementos da ceia (pão e o vinho) simbolizam a obra e morte de Jesus. 
 

 
PENTECOSTAIS 

 
ORIGENS 
 
Surgiram primeiro no século XIX nos Estados Unidos, como um reavivamento 
dentro das igrejas metodistas e batistas já estabelecidas. Firmaram-se e se 
expandiram no início do século XX. 
 
Nas primeiras décadas do século XX, começaram a chegar as igrejas pentecostais. Em 
1910, surgia no Paraná e em São Paulo a primeira Igreja pentecostal em terras 
brasileiras, a Congregação Cristã do Brasil. E, em 1911, dois missionários suecos 
fundavam em Belém do Pará a Assembléia de Deus. Ambas as denominações logo se 
difundiram pelo país inteiro. Ainda hoje, são elas as duas maiores alas do 
pentecostalismo no Brasil. 
 
Juntamente com outros cristãos evangélicos, os pentecostais acreditam nas 
verdades cristãs básicas tal como expressas no Credo dos apóstolos. Eles enfatizam 
que qualquer pessoa que procurar Cristo na fé poderá experimentar a abundância e 
o poder espiritual. 
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DISTRIBUIÇÃO 
 
O movimento pentecostal dos Estados Unidos se espalhou pela Europa, e o amplo 
trabalho missionário das congregações pentecostais criou movimentos fortes em 
países como Brasil, Chile e muitos outros da América Latina. 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
As congregações são plenamente autônomas, mas com uma representação 
principal, mas há também uniões de congregações pentecostais. Na América Latina, 
há igrejas pentecostais com comando hierárquico centralizado (Igreja Deus é Amor, 
Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo). 
 
 
ESCRITURAS 
 
A Bíblia. 
 
O caminho da salvação que pregam foi afirmado por Pedro no primeiro 
Pentecostes: "Arrependei-vos e sede batizados, cada um de vós, em nome de Jesus, o Messias, 
pelo perdão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo". 
 
O primeiro estágio nessa rota para a salvação é a conversão. O segundo é o batismo 
na água. Seu conceito de batismo é como o dos batistas, ou seja: o batismo se realiza 
pela imersão total e o batismo de crianças é uma impossibilidade. O terceiro estágio 
— e esse é um traço distintivo do pentecostalismo — é o batismo no Espírito Santo, 
isto é, a experiência da profusão e do poder do Espírito Santo, como a que os 
discípulos tiveram em Pentecostes (Atos 2). 
 
Os que foram batizados no Espírito Santo em geral descobrem que têm um ou 
mais dos dons do Espírito Santo (carismas), por exemplo, a glossolalia, ou o dom 
de falar línguas ininteligíveis (estranhas), o de profetizar, o dom da cura. Mas 
embora os pentecostais creiam na cura pela fé, geralmente não recusam 
tratamentos ou cuidados médicos. 
 

 
NEOPENTECOSTALISMO 

 
 
Na segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, os evangélicos pentecostais 
cresceram tanto e se diversificaram de tal forma, que acabaram por se tornar 
amplamente majoritários entre os protestantes brasileiros. No início da década de 
90, pelo menos um décimo dos brasileiros adultos era pentecostal (10%), ao passo 
que os protestantes históricos representavam apenas 3% desses brasileiros. 
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Recentemente, o movimento pentecostal no Brasil passou a se diferenciar em dois 
tipos, com dois formatos básicos: os pentecostais "clássicos" e os 
"neopentecostais". 
 
As formas de vida religiosa que hoje mais crescem no Brasil são, em primeiro lugar, 
as igrejas protestantes pentecostais. E, entre as pentecostais, as que mais crescem 
são aquelas que já se convencionou chamar de neopentecostais. Estas oferecem 
uma forma de religiosidade muito eficiente em termos práticos, pouco exigente em 
suas formalidades e doutrinariamente sincrética.  
 
Os neopentecostais conservam do pentecostalismo clássico o estilo de culto 
fortemente emocional, voltado para o êxtase, com papel de destaque para a 
glossolalia, o exorcismo e o milagre, visados sempre como resultados palpáveis a 
ser experimentados de imediato. 
 
Em meio à infinidade de igrejas pentecostais de tipo clássico existentes no Brasil, as 
maiores são as seguintes: 
 
* Congregação Cristã do Brasil (desde 1910 no Brasil); 
* Assembléia de Deus (desde 1911 no Brasil); 
* Igreja do Evangelho Quadrangular (desde 1953 no Brasil); 
* Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo (fundada em 1955); 
* Deus é Amor (fundada no Brasil em 1962), e 
* Casa da Bênção (fundada no Brasil em 1964). 
 
As igrejas neopentecostais mais representativas em tamanho e visibilidade são as 
seguintes, todas elas criadas no Brasil: 
 
* Igreja de Nova Vida (fundada em 1960); 
* Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (fundada em 1976); 
* Igreja Universal do Reino de Deus (fundada em 1977); 
* Igreja Internacional da Graça de Deus (fundada em 1980); 
* Renascer em Cristo (fundada em 1986) e outras que surgem atualmente. 
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EXÉRCITO DA SALVAÇÃO 
 
ORIGENS 

 
 Fundado por William e Catherine Booth nas 
favelas de Londres, em 1878, para ajudar os 
mais pobres da sociedade com "sopa, sabão e 
salvação". Ou seja, ofereciam aos pobres 
comida, banho e a Palavra de Deus. 
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
Desde seu início na Grã-Bretanha, espalhou-
se pelo mundo inteiro, e hoje conta com 4 
milhões de membros em noventa países. 
 

 
ORGANIZAÇÃO 
 
Rigidamente organizados segundo padrões militares, mas não competem com 
outros organismos religiosos. Permitem que seus membros continuem em suas 
respectivas igrejas. 
 
O Exército da Salvação se estrutura rigidamente dentro da orientação militar, com 
oficiais e soldados, e a obediência aos superiores é uma regra essencial. Os oficiais 
têm emprego permanente e podem se casar, com a condição de que a esposa 
também seja oficial. 
 
Os soldados são pessoas que possuem outros empregos e trabalham para o 
Exército da Salvação nas horas vagas, às vezes vendendo o jornal Grito de Guerra. 
Ocasionalmente os mais experientes são empregados em tempo integral, recebendo 
então a patente de sargento ou oficial local. 
 
As mulheres têm plena emancipação em todos os níveis. O Exército da Salvação 
não é registrado como um organismo religioso distinto em todos os países onde 
atua, mas na prática funciona como tal. Um soldado do Exército da Salvação não 
precisa renunciar a sua própria comunidade religiosa. 
 
ESCRITURAS 
 
A Bíblia, só que com mais ênfase na experiência e no cristianismo prático do que 
na doutrina. Formulou uma espécie de credo em seus "Artigos de guerra". 
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O trabalho social é parte dê sua atividade evangélica. O Exército da Salvação conta 
com um grande número de instituições diversas para os órfãos e os alcoólatras; 
visita os prisioneiros; ajuda os ex-prisioneiros a encontrar trabalho; e dá aos pobres 
comida, banho e roupa. Foram essas iniciativas, em particular, que o tornaram 
conhecido e valorizado em muitos círculos.  
O Exército da Salvação promove reuniões de reavivamento, que não seguem 
nenhum padrão fixo. Além do sermão, merece destaque o testemunho individual 
das ações de Deus. A música e o canto desempenham um papel importante, pois o 
ritmo e a melodia das canções geram alegria e júbilo. 
 
Muitas reuniões do Exército da Salvação acontecem ao ar livre, em mercados ou 
esquinas. O objetivo é levar a mensagem às pessoas em geral. 

 
QUAKERS (QUACRES) 

 
ORIGENS 

 
 George Fox (1624-91) clamou por um cristianismo 
espiritualizado e atacou a superficialidade das igrejas 
organizadas na Inglaterra. Ele e seus seguidores 
chamavam a si mesmos de Sociedade dos Amigos, 
mas receberam o nome de quakers (os que tremem) 
porque durante uma audiência Fox exortou o juiz a 
"tremer diante da Palavra do Senhor". 
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
As comunidades dos quakers foram perseguidas na 
Inglaterra e se espalharam pela América do Norte, 
onde William Penn conseguiu estabelecer sua própria 

colônia quaker (que mais tarde se tornou o estado da Pensilvânia, nos Estados 
Unidos). A maior parte dos 200 mil quakers do mundo mora nos Estados Unidos. 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
Os quakers acreditam que as formalidades externas e a aceitação de determinadas 
doutrinas específicas não são um prérequisito para a comunhão com Deus. 
Qualquer ser humano que tenha o desejo sincero de ouvir a voz de Deus dentro de 
si será capaz de encontrar a Deus como uma realidade viva e descobrir um 
significado mais profundo para sua vida. Por esse motivo, os quakers costumam 
falar do "Deus que há em todos os seres humanos" e da "luz interior". 
 
O culto quaker é urna devoção silenciosa que dura uma hora. Nesse período, uma 
ou mais de uma pessoa pode ser impelida a dizer algumas palavras, talvez recordar 
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uma passagem da escritura, fazer uma oração em voz alta ou compartilhar sua 
experiência religiosa com os outros. 
 
O amor, segundo os quakers, constitui o princípio mais profundo da vida e é 
relevante em qualquer situação. Um ponto de vista fundamental como esse produz 
um sentimento de responsabilidade pelo bem-estar físico e espiritual dos outros. 
Isso se expressa em vários tipos de trabalho assistencial, bem como em iniciativas 
de reformas sociais e compreensão intercultural. 
 
Os quakers tiveram grande responsabilidade na abolição da escravatura nos Estados 
Unidos no século XIX, assim como na reforma dos presídios. No século XX, 
envolveram-se em trabalhos humanitários durante as duas guerras mundiais e 
depois, trabalhos que foram reconhecidos quando sua igreja, a Sociedade dos 
Amigos, recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1947. Os quakers são sempre 
pacifistas. 
 

ADVENTISTAS 
 

ORIGENS 
 
O ex-sacerdote batista William Miller (1782-1849) 
liderou um movimento  renovador nos Estados 
Unidos durante as décadas de 1830 e 1840. O nome 
"adventista" é uma referência a sua crença na 
iminência da segunda vinda (ou advento) de Jesus. Ele 
predisse firmemente, em várias ocasiões, que o 
segundo advento ocorreria na década de 1840. 
 
Os adventistas — seu nome completo é Adventistas 
do Sétimo Dia — guardam o sábado, em vez do 
domingo, como dia sagrado. Para justificar esse 
costume, eles citam os mandamentos do Antigo 
Testamento, bem como a prática de Jesus e dos 
primeiros cristãos, que guardavam o sábado. 
 
Uma característica do adventismo é sua ênfase no "dom da profecia". Os 
adventistas acreditam que certas pessoas receberam a capacidade de ver o futuro. 
Além dos exemplos da Bíblia, citam uma americana que viveu em tempos mais 
recentes e que possuía essa capacidade; seu nome era Ellen G. White (1827-1915).  
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
O movimento se espalhou pela Europa e hoje tem missionários em grande parte do 
mundo. Os adventistas totalizam 5 milhões de pessoas. 

 



 - 123 - 

 
ORGANIZAÇÃO 
 
As congregações formam o alicerce. Elas elegem representantes para conferências 
distritais, que por sua vez escolhem delegados para conferências regionais, européia 
e por fim mundial.  
 
ESCRITURAS 
 

 A Bíblia e os escritos de Ellen White, Passos até 
Cristo,  visto como obras de orientação. 
 
Os 53 livros de sua autoria têm ampla circulação 
e ganharam considerável autoridade dentro do 
movimento. Um deles, Passos até Cristo, foi 
traduzido para 78 línguas e já vendeu mais de 5 
milhões de exemplares- Mas afirmam que o 
essencial é a Bíblia e o que esta tem a dizer 
sobre o futuro àqueles que são capazes de 
interpretá-la corretamente. 

 
Assim, os escritos dos adventistas se preocupam muito em oferecer "provas" de 
que diversas das profecias bíblicas se realizaram e de que nossa época está 
claramente descrita nas Escrituras. Estamos vivendo os "últimos dias" antes do 
advento do Senhor, do reino de mil anos, o milênio, e do julgamento final. O nome 
da comunidade é uma referência à crença de que Jesus voltará à terra (advento 
significa "chegada"), crença que os adventistas compartilham com outros cristãos.  
 
Porém, há duas coisas que caracterizam sua antecipação do advento: crêem que 
Jesus voltará em breve e que são capazes de acelerar esse processo. Suas idéias 
sobre moralidade têm bastante em comum com as de várias outras igrejas cristãs, 
mas numa área são diferentes e únicas: na área da saúde. Condenam não só o álcool 
e o tabaco, mas também o chá, o café e outras bebidas que contêm substâncias 
prejudiciais à saúde. Adotam, ainda, certas regras alimentares do Antigo 
Testamento. O vegetarianismo é visto como o ideal. Segundo os adventistas, foi o 
próprio Deus quem transmitiu aos homens essas regras salutares. 

 
TIPOS ESPECIAIS DE COMUNIDADES 

 
Por último, examinaremos algumas comunidades que se julgam cristãs mas 
permanecem isoladas de todas as outras congregações cristãs. A maioria das igrejas 
cristãs as considera comunidades religiosas dotadas de um elemento cristão. Alguns 
estudiosos as classificam como igrejas "paralelas à Reforma". 
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 
 

 
 As Testemunhas de Jeová iniciaram sua 
atividade em 1870 por meio de Charles Taze 
Russell. No começo, eram chamadas de 
Estudantes da Bíblia. Mas em 1931 adotaram o 
nome bíblico de Testemunhas de Jeová. (Isaías 
43:10). De um começo pequeno, a organização 
desenvolveu-se até incluir milhões de 
Testemunhas, atarefadas em pregar em mais 
de 230 países.87 
 
Com o fim de publicar as suas idéias sobre o 
que considerava ser a verdade bíblica em 
contraste com erros doutrinais que atribuía a 
outras denominações religiosas, Russell 
começou a publicar A Sentinela, que se assume 

como a mais distribuída revista religiosa do mundo. 
 
Sociedade Torre de Vigia (na língua inglesa Watchtower Society) é o nome 
popularmente usado por muitos para se referirem à mais antiga sociedade ou 
corporação jurídica usada pelas Testemunhas de Jeová, fundada nos Estados 
Unidos da América. 
 
As Testemunhas de Jeová são bem conhecidas pela sua regularidade e grande 
persistência na obra de evangelização de casa em casa e nas ruas. A maioria dos 
adeptos das Testemunhas de Jeová costuma participar na difusão de sua fé de porta 
em porta, fazendo circular a Bíblia e suas revistas A Sentinela e Despertai. 
 
Não têm nenhum credo, baseando suas doutrinas na Bíblia. Enfatizam 
particularmente o nome de Deus, Jeová (Iahweh), que é usado no texto original 
hebraico; seu nome, Testemunhas de Jeová, vem de Isaías 43.10. Não acreditam na 
doutrina da Trindade e afirmam que apenas Jeová é Deus todo poderoso. 
 

"Vós sois as minhas testemunhas", é a pronunciação de Jeová, "sim, meu 
servo a quem escolhi, para que saibais e tenhais fé em mim, e para que 
entendais que eu sou o Mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus 
e depois de mim continuou a não haver nenhum." 

 
O filho unigênito de Deus, sua primeira criação celestial, tornou-se Jesus Cristo, e o 
Espírito Santo é a força invisível, ativa de Deus. Rejeitam a divindade de Jesus. O 

                                                 
87 Em http://www.watchtower.org/t/rq/article_14.htm. Acessado em 27/10/2008. 
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mais importante para eles é difundir a doutrina, a fim de obter o "favor de Deus" e 
vencer a batalha do Armagedon. 
 
Os mortos não têm consciência, mas há esperança de ressurreição para eles. O mal 
será banido para sempre. A mola propulsora das convicções das Testemunhas de 
Jeová consiste na idéia de que o reino de Deus é a única esperança do homem. Eles 
crêem que o reino de Deus é um governo celestial que compreende Cristo e 144 
mil indivíduos escolhidos, os quais serão elevados a uma nova vida no céu. Todos 
os outros crentes terão uma existência eterna na terra, como súditos do reino 
celestial.  
 
As Testemunhas de Jeová afirmam que tanto as profecias da Bíblia como os 
acontecimentos mundiais indicam a iminência do reino de Deus, e que nossa 
geração irá testemunhar a expulsão de Satã e de todo o mal, bem como a 
transformação da terra num paraíso que se tornará o lar eterno dos fiéis. 
 
As Testemunhas de Jeová adotam uma ética puritana que promove a honestidade, a 
higiene, a temperança e a generosidade, e exige abstinência de tabaco. Distinguem-
se de outros puritanos por não se envolver em questões políticas e sociais. A razão 
para isso é que estão esperando a grande transformação, quando tudo o que 
pertence a este mundo irá perecer. 
 
Em tempos de guerra, recusam-se a servir no Exército, alegando objeção de 
consciência. Não acreditam muito no poder redentor das ações humanas. A única 
coisa que pode trazer a salvação são os ensinamentos de sua Igreja, por isso o 
objetivo de todos os esforços deve ser propagá-los. Qualquer oposição que 
encontrem simplesmente reforça sua convicção de que estão entre os escolhidos de 
Deus. 
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MÓRMONS:  
A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS 

 
 O fundador dessa Igreja, o americano Joseph Smith 
(1805-44), segundo seu próprio relato, foi 
atendido em sua busca da verdadeira Igreja de 
Jesus Cristo em 1820: uma revelação do Pai 
Celestial e de Jesus Cristo o alertou, 
recomendando-lhe que não entrasse para 
nenhuma das igrejas já existentes. Em 1823, o anjo 
Moroni lhe apareceu e falou de certas placas 
douradas enterradas no chão. 
 
Quatro anos depois, Smith desenterrou essas placas, 
encontrando ainda duas pedras especiais em recipientes de 
prata. Com a ajuda das pedras, após algum tempo 
Smith conseguiu decifrar as placas, que então 
foram levadas de volta pelo anjo Moroni. Smith 

permitiu que sua tradução fosse publicada em livro em 1830, com o título de O 
Livro de Mórmon. No prefácio há o testemunho de onze indivíduos que dizem ter 
visto as placas. 
 
O Livro de Mórmon é subdividido em vários livros com títulos como O Primeiro 
Nephi, O Livro de Enos etc. Seu tamanho equivale ao do Antigo Testamento. Fala 
dos povos indígenas da América e afirma que depois de ressuscitar Cristo se 
revelou a uma raça, mais tarde exterminada, que vivia na América. Vários capítulos 
são dedicados a revelações e profecias, dogmas e exortações; mas também a guerras 
e acontecimentos históricos. 
 
Em 1830, Joseph Smith e seus primeiros seguidores 
criaram a Igreja de Jesus  Cristo, a qual cresceu em 
poucos anos. Enfrentando antagonismo e 
perseguição, dirigiram-se para o Oeste dos Estados 
Unidos, mudando-se várias vezes. Acabaram se 
fixando à margem do lago Salgado (Salt Lake), no 
atual estado de Utah. Ali construíram uma cidade, 
Salt Lake City, e fundaram uma comunidade estatal 
teocrática.  
 
Esta se expandiu rapidamente, em virtude da 
diligência e da disciplina de seu povo. Logo se 
tornou impossível manter a área como um Estado 
mórmon puro. Quando Utah se uniu à federação na condição de estado-membro 
dos Estados Unidos, a comunidade precisou abrir mão de alguns de seus costumes 

 

 
Anjo Moroni entregando as placas. 
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especiais, entre eles a poligamia. Hoje há 4,8 milhões de membros dessa Igreja no 
mundo todo. 
 
ESCRITURAS SAGRADAS 
 
Para os mórmons, as "escrituras sagradas" não se limitam à Bíblia. O Livro de 
Mórmon, Doutrinas e Alianças, e A Pérola de Grande Valor também são 
considerados sagrados e dotados de autoridade. A visão que os mórmons têm de 
Deus se caracteriza pela seguinte afirmação: "O Pai tem um corpo de carne e osso 
tão palpável como o do homem". 
 
 
Jesus é o Salvador que voltará à terra para estabelecer um reino de paz, Sião. O 
homem pode ser salvo mediante a reconciliação com Cristo e a obediência às leis e 
aos princípios do Evangelho. Entre os mórmons, existe o batismo indireto: um 
mórmon vivo pode ser rebatizado em nome de um parente já falecido. Isso explica 
por que em vários países os mórmons fazem microfilmes das certidões de 
nascimento em cartórios e paróquias, para utilizá-las em suas pesquisas 
genealógicas. 
 
A organização da comunidade é puramente hierárquica. O presidente e seus 
conselheiros compreendem a "Primeira Presidência". Abaixo desta vem o 
"Conselho dos Doze Apóstolos", e em seguida o "Primeiro Quorum dos Setenta".  
 
No nível local, a congregação é liderada por um bispo e dois conselheiros. A Igreja 
não tem pastores pagos no sentido protestante tradicional, mas todos os membros 
ativos do sexo masculino são investidos no sacerdócio, seja o de Aarão ou o de 
Melquisedec. No sacerdócio de Aarão, aos doze anos um garoto pode ser nomeado 
diácono, aos catorze professor e aos dezesseis pastor. Aos dezenove anos, muitos 
rapazes são ordenados veteranos no sacerdócio de Melquisedec e enviados em 
missões; podem pregar, batizar e administrar a comunhão. 
 
Os mórmons dão o dízimo, calculado sobre a renda bruta. Isso é considerado um 
princípio de fé voluntário. Os jovens são incentivados a, durante dois anos, atuar 
como missionários, divulgando a fé. As mulheres também desempenham um papel 
muito ativo na Igreja, como missionárias, professoras e oradoras nos serviços 
divinos. 
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RELIGIÕES E SEITAS NÃO CRISTÃS 
 
Fora do campo propriamente cristão, vamos encontrar no Brasil uma infinidade de  
organizações religiosas, todas no entanto bastante minoritárias. Entre elas, as mais  
bem representadas em termos numéricos são as chamadas religiões de transe (ou de  
possessão):  
 
O espiritismo kardecista, que se propaga principalmente entre as camadas médias 
urbanas e escolarizadas, e o conjunto multifacetado das religiões afro-brasileiras, 
também denominadas religiões dos orixás.  
 
ESPIRITISMO/KARDECISMO  
 
O espiritismo kardecista consiste num sistema filosófico religioso cujo eixo 
principal é a crença na reencarnação. Essa crença, baseada na milenar doutrina 
hinduísta da transmigração das almas, se apóia em dois pilares básicos: a concepção 
hinduísta do carma e a possibilidade concreta de comunicação com os mortos.  
 
A comunicação entre o mundo dos mortais e o mundo dos mortos — usualmente 
chamados de "espíritos desencarnados" — é feita por meio de pessoas 
especialmente dotadas para o transe mediúnico, os médiuns, durante uma sessão 
espírita (ou sessão de "mesa branca").  
 
O kardecismo também é conhecido como "espiritismo de mesa branca", ou mesmo 
alto espiritismo" (por oposição à umbanda, discriminada como "baixo 
espiritismo").  

 
 A designação kardecismo deriva do 
pseudônimo Allan Kardec (ao lado), adotado 
pelo prolífico teórico da doutrina espírita 
francesa, Leon Hippolyte Denizard Rivail  
(1804-69). Sua obra essencial, O livro dos 
espíritos, desenvolve a teoria do espiritismo 
como uma filosofia científico-religiosa.  
 
O espiritismo de Allan Kardec se revela um 
sistema complexo de pensamento: filosofia, 
ciência e religião ao mesmo tempo. No Brasil, 
diferentemente do que ocorreu na França, seu 
país natal, o espiritismo acabou realçando mais 
o seu lado religioso de moralização da conduta, 

ao passo que seu atrativo inicial eram os serviços terapêuticos que oferecia. 
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O kardecismo foi introduzido no Brasil durante a segunda metade do século XIX. 
As principais organizações espíritas surgiram por volta de 1870, na Bahia e no Rio 
de Janeiro. Desde a chegada, o traço distintivo de sua proposta foi a terapia 
mediúnica por meio de "passes" para combater todos os tipos de enfermidade e 
desconforto. 
 
Passe é uma espécie leve de exorcismo. O passe é dado individualmente por um 
dirigente ou pelo médium em transe durante a sessão espírita, com o objetivo de 
afastar as influências negativas, as más vibrações, os "encostos", as "demandas" etc. 
e transmitir energia espiritual positiva ao interessado. Vale notar que a “energia boa, 
a energia positiva”, é sempre pensada como sendo "luz". Quanto mais evoluídos os 
espíritos, mais eles são portadores de luz, "espíritos de luz". 
 
A noção que o kardecismo tem de Deus exalta-o como Ser e Fim Supremo, a meta 
de perfeição de todo o processo evolutivo dos espíritos. Deus é inacessível aos 
homens. Separa-os uma distância incomensurável, um abismo intransponível. Mais 
próximos dos humanos nesta Terra estão os espíritos desencarnados, para os quais 
o espiritismo disponibiliza o principal meio de expiar e aliviar suas obrigações 
cármicas — a caridade. 
 
Ajudar a humanidade é um meio eficaz de expiar as faltas passadas e assim 
progredir rumo à perfeição. A idéia da evolução dos espíritos regida pela lei do 
carma (do sânscrito karmam) aparece nas grandes religiões do Oriente, mas é 
particularmente marcante no hinduísmo. E tem importância básica também para o 
espiritismo kardecista, que, por isso mesmo, pode ser considerado uma espécie de 
posto avançado da cosmovisão hindu em plena América Latina. 
 
Os seres humanos encontram-se num longuíssimo processo de evolução, que não 
se limita ao tempo curto de uma encarnação, mas prossegue por reencarnações 
sucessivas, indefinidamente. As vidas passadas explicam nossa atual situação e 
condição aqui na Terra. É que a trajetória da evolução espiritual é regida pela lei do 
carma (ou karma), uma lei férrea de causalidade moral; segundo ela toda ação, boa 
ou má, recebe a devida retribuição, o devido retorno. 
 
Nesse longo percurso, os espíritos passam por diversos mundos habitados, os quais 
se localizam em diferentes planos, escalonados de acordo com os princípios 
evolutivos num gradiente que vai dos planos mais próximos à matéria, os andares 
inferiores, até o plano mais elevado, da suprema perfeição espiritual. Nesse sistema, 
a Terra se situa num nível muito baixo: ela é vista como planeta de expiação e 
aprendizado. O kardecismo é doutrinariamente sincrético e, sobre essa base 
estrutural hinduísta, ganha destaque uma inspiração tirada dos Evangelhos: a ética 
da caridade. Jesus Cristo é visto como a maior entidade já encarnada, e Kardec 
considera seu maior mandamento, o amor ao próximo, a virtude suprema.  
 



 - 130 - 

Exige-se que tanto os vivos como os mortos respeitem esse mandamento. Isso 
explica o conhecido interesse que demonstram os espíritas por obras assistenciais, 
como asilos, albergues, orfanatos, hospitais etc. Jesus não entra no credo dos 
espíritas como sendo verdadeiramente Deus. Kardec deixou entre suas “Obras 
póstumas” um ‘estudo sobre a natureza de Cristo’, de 41 páginas, todo 
tendencionado e orientado para tentar provar que Jesus não era Deus, para isso, 
nega o valor dos milagres, das palavras de Cristo, da opinião dos Apóstolos e das 
profecias aplicadas a Jesus.88 
 
Um advogado João Batista Roustaing, dos tempos de Kardec chegou a publicar 
uma obra “espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação, que apresentou uma tese 
de que Jesus não era real, de carne e osso, mas aparente e meramente fluídico – não 
foi bem aceita por Kardec, mas o Espiritismo no Brasil propaga a tese de 
Roustaing.89 
 
Segundo a doutrina, graças ao mandamento do amor, os mortais podem contar, em 
seu processo de purificação e evolução, com a ajuda e as orações dos espíritos de 
luz já desencarnados, sujeitos também eles à norma ética máxima do kardecismo, a 
caridade. 
 
No Brasil os Espíritas Kardecistas não batizam nem fazem batizar seus filhos, pois 
entendem que é pelas reencarnações que os homens devem alcançar a perfeição. 
Também não celebram a ceia e nem têm necessidade de pedir perdão já que a 
reencarnação se incumbe do aperfeiçoamento. 
 
Existe uma declaração do Conselho Nacional dos espíritas de 05.07.1952 que diz: 
 

“O espiritismo é uma religião sem ritos, sem liturgia e sem sacramentos”.90 
 

 
O maior representante do espiritismo no Brasil  foi 
Francisco Cândido Xavier (1910 - 2002), mais conhecido 
por Chico Xavier. Sua influência contribuiu para expandir 
o movimento espírita brasileiro e encorajar aos adeptos 
espíritas a revelarem sua adesão à doutrina sistematizada 
por Allan Kardec. Acabou por incentivar “médiuns 
espíritas e não-espíritas” realizarem trabalhos espirituais 
abertos ao público. 
 
 

 

                                                 
88 Kloppenburg, Frei Boaventura. Espiritismo. São Paulo: Edições Loyola, 1995. p. 31 
89 Ibid. op. cit. p. 31 
90 Ibid. p. 32 
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MAÇONARIA 

 
A Maçonaria se diz ser uma associação de caráter universal, cujos membros 
cultivam a filantropia, justiça social, humanidade, os princípios da liberdade, 
democracia e igualdade, aperfeiçoamento intelectual e fraternidade, sendo assim 
uma associação iniciática, filosófica, filantrópica e educativa. 

 
 Os Maçons estruturam-se e reúnem-se em células 
autônomas, designadas por oficinas, ateliers ou (como 
são mais conhecidas e corretamente designadas) 
Lojas, "todas iguais em direitos e honras, e 
independentes entre si". 
 
Sendo uma associação iniciática utiliza diversos 
símbolos, de entre estes conhecidos alguns são 
conhecidos. 
 
A Maçonaria Universal utiliza o sistema de graus para 
transmitir os seus ensinamentos, cujo acesso é obtido 
por meio de uma Iniciação a cada grau e os 
ensinamentos são transmitidos através de 
representações e símbolos. 

 
A maçonaria, como a conhecemos hoje, segundo o Dicionário da Maçonaria, de 
Joaquim Gervásio de Figueiredo, no verbete Franco-maçonaria, "foi fundada em 24 
de junho de 1717, em Londres". 
 
O termo maçon, segundo o mesmo Dicionário, provém do inglês mason e do 
francês maçon, que quer dizer 'pedreiro', e do alemão metz, 'cortador de pedra'. A 
origem da maçonaria está ligada às lendas de Ísis e Osíris, Egito; ao culto a Mitra, 
vindo até a Ordem dos Templários e a Fraternidade Rosa Cruz. Em 1723, O Rev. 
Anglicano James Anderson publicou as Constituições da Maçonaria, sendo até hoje 
documentos universalmente aceites como base de todas as lojas maçônicas. 
 
Na Idade Média havia dois tipos de pedreiros; o rough mason (pedreiro bruto) que 
trabalhava com a pedra sem lhe extrair forma ou polimento e o Freemason 
(pedreiro livre) que detinha o segredo de polir a pedra bruta. 
 
A Maçonaria Simbólica compreende três graus: 
 
1. Aprendiz 
2. Companheiro 
3. Mestre 

 
Franco-Maçon 



 - 132 - 

O COMPASSO E O ESQUADRO 
 
 O compasso e o esquadro reunidos tem sido mais antiga 
bem como a mais comum representação da Instituição 
Maçônica. Tanto se apresentou este símbolo compasso-
esquadro, que ele é prontamente reconhecido, até mesmo 
pelos profanos (pessoas não iniciadas na Maçonaria). É o 
sinal distintivo do Venerável Mestre (Presidente da Loja) 
uma vez que esotericamente representa a "Justa Medida". 
 

A Justa Medida quer dizer em última análise a Retidão. Faz lembrar aos maçons em 
geral e a cada instante que todo as suas ações deverão ser plantadas com 
serenidade, bom senso e espírito de justiça. Faz recordar o compromisso solene 
assumido pelo iniciado, de sempre agir dentro de uma escola de perfeita 
honestidade e retidão. 
 
O COMPASSO - O Compasso é considerado um Símbolo da espiritualidade e do 
conhecimento humano. Sendo visto como Símbolo da espiritualidade, sua posição 
sobre o Livro da Lei varia conforme o Grau. No Grau de Aprendiz, ele está 
embaixo do esquadro, indicando que existe, por enquanto, a predominância da 
matéria sobre o espírito . A abertura indica o nível do conhecimento humano, 
sendo esta limitada ao máximo de 90º, isto é ¼ do conhecimento. A sua 
Simbologia ainda é muito mais variada, podendo ser entendido como Símbolo da 
justiça, com a qual devam ser medidos os atos humanos. Simboliza a exatidão da 
pesquisa e ainda pode ser visto como Símbolo da imparcialidade e infalibilidade do 
Todo-Poderoso. 
 
O ESQUADRO - O primeiro instrumento passivo e companheiro por excelência 
do Compasso é o Esquadro. Seu desenho nos permite traçar o ângulo reto e, por 
tanto, esquadrejar todas as formas. Deste modo, é visto como Símbolo, por 
excelência, da retidão. É também a primeira das chamadas Jóias Móveis de uma 
Loja, constituindo-se na Jóia do Venerável, pois, dentre todos, este deve ser o mais 
justo e eqüitativo dos Maçons. O Esquadro, ao contrário do Compasso, representa 
a matéria; por isso é que, em Loja de Aprendiz, ele se apresenta sobre o Compasso. 
Predominância da Matéria sobre o espírito. 

 
A LETRA ‘G’: É o símbolo de Deus, o Divino Geômetra. Uma 
das razões de ser tomada como símbolo sagrado da divindade, é 
que, com ela, a palavra Deus, se inicia em vários idiomas. A 
maçonaria ainda resulta em questões não esclarecedoras, pois, 
eles não se consideram religião ou seita, pelo contrário, até 

apregoam princípios bíblicos como justificadores de seu ideais humanistas, 
filantrópicos, mas em contrapartida propõem ritos misteriosos e sigilosos que 
produzem dificuldades de entendimento, considerando a orientação bíblica. 
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Para o cristão, ao meu ver, tornar-se participante desta filosofia é completamente 
desnecessário, pois, como afirma o Pr. Batista João Falcão Sobrinho, o crente 
“...tem na Igreja um instrumento de ação muito eficaz, tanto para o estabelecimento da 
verdade, como para o estabelecimento de uma sociedade fraterna, como para o 
estabelecimento da justiça da sociedade”91 . Portanto, necessitar de outro meio para 
atingir seus fins de vida é descrer na suficiência das escrituras. 
 

ORDEM ROSACRUZ 
 
Segundo definição exposta no site92 oficial "A Ordem Rosacruz, AMORC é uma 
organização internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o 
potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de 
fraternidade, respeitando a liberdade individual, dentro da Tradição e da Cultura 
Rosacruz." 

 
 Eles afirmam que a Antiga e Mística Ordem Rosae 
Crucis - AMORC tem suas raízes no Egito Antigo, 
remontando a aproximadamente 1500 a.C. Naquela 
época a palavra mistério designava uma sabedoria 
secreta, sem a conotação de hoje, de algo “fantasioso”. 
Tratava-se de Conhecimento Arcano. Assim, a expressão 
“ser introduzido nos Mistérios Menores e Maiores” designava 
um processo iniciático e filosófico muito especial.93 
 
 

Os primeiros Membros se reuniam em câmaras secretas de magníficos e velhos 
Templos, nas quais, como candidatos, eram iniciados nos Mistérios. Segundo a 
Tradição Rosacruz, as grandes pirâmides de Gizé, ao contrário do que afirmam 
historiadores, não foram construídas para serem tumbas de faraós, mas para 
servirem de local de estudo e iniciação. Ao longo dos séculos essas Escolas de 
Mistérios evoluíram gradativamente para grandes Centros de Saber, atraindo 
estudantes de todo o mundo conhecido. 
 
Foi na época de Carlos Magno (742-814 d.C.) que a Ordem Rosacruz foi 
introduzida na França, e deste país se espalhou para grande parte da Europa 
ocidental. Por toda a Europa medieval esse conhecimento esteve com freqüência 
oculto em simbolismos como os da Alquimia, da Cabala e nos Rituais de Ordens de 
Cavaleiros. 
 
                                                 
91 João Falcão Sobrinho. Apud, Florêncio. Maçonaria. Contra ou a favor? A Bíblia responde. ES: Série Proposta, 
1987. 93 p. 
92 http://www.amorc.org.br/, acessado em 01/08/2008. 
93 Parucker, Charles Veja. O Domínio da Vida. Paraná: Ed. Cinqüentenário, 2006. p. 6 

 



 - 134 - 

O que se sabe é que a Ordem Rosacruz foi pela primeira vez publicamente 
conhecida no século XVII.  Segundo a lenda, exposta no documento "Fama 
Fraternitatis" (1614), essa fraternidade teria suas origens em Christian Rosenkreuz 
(de início apenas designado por "Irmão C.R.C."). 

 
 Oficialmente diz-se que foi fundada (1909-1911) por 
Max Heindel, sob o nome de Fraternidade RosaCruz. Ele 
afirma que recebeu os princípios e as doutrinas contidas 
em suas obras através de práticas mentais e espirituais. 
 
O DOMÍNIO DA VIDA 
 
Na Filosofia Rosacruz ‘verdades” antigas são integradas a 
técnicas práticas, as quais se poderá começar a usar 
imediatamente. A aplicação constante da teoria e dos 
exercícios que são apresentados aos Estudantes 

Rosacruzes permite a obtenção gradual do que a AMORC chama Domínio da 
Vida. Trata-se da possibilidade do homem comandar seu destino e moldar o seu 
futuro conforme os seus desejos. Sabemos que esta última afirmação parece 
fantástica, mas asseguramos que ela é integralmente verdadeira, embora dependa 
unicamente dos esforços individuais de cada estudante. 
 
Para a AMORC toda capacidade, habilidade ou consecução adquirida pelo 
Estudante é fruto de esforço individual. Nisso, como em tudo, alguns são mais 
eficientes do que outros… 
 
Foi esse Domínio da Vida que alegam, conquistaram todos os Mestres, do passado 
e do presente, que tiveram acesso às Leis Cósmicas. Os maiores segundo eles são, 
Jesus, Buddha, Pitágoras, etc. chegaram à consecução máxima de realização mística. 
Iluminação, portanto, nunca foi privilégio de poucos escolhidos, mas, sim, um 
patrimônio de todos os homens. 
 
A ordem formulou um sincretismo, emprestando idéias e crenças de fontes 
divergentes e mesmo opostas, numa tentativa de unificá-las sob um ponto de vista 
coerente. Todos os membros da fraternidade estão unidos sob o princípio de que a 
sabedoria esotérica referente a vida além túmulo tem sido preservada através dos 
séculos e revelada apenas aos seus participantes.94 Para eles, as origens tradicionais 
da Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis remontam às Escolas de Mistérios do 
Egito Antigo.95 
 
 

                                                 
94 MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. Entendendo o Oculto: Um Manual das Religiões de Hoje. São Paulo: 
Candeia, 1992. p. 121 
95 Parucker, Charles Veja. O Domínio da Vida. Paraná: Ed. Cinqüentenário, 2006. 

 
Max Heindel (1865 – 1919) 
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A DOUTRINA 
 
Sustentam que todas as formas viventes têm origem divina e que o propósito da 
vida é a aquisição de experiências a fim de expandir a consciência, através das 
sucessivas encarnações. Desta forma, o homem teria tido a consciência de um 
mineral no início do desenvolvimento, e no futuro adquirirá as potencialidades de 
um deus. 
 
O esquema evolutivo 
 
De acordo com a Fraternidade Rosacruz, o esquema evolutivo do homem é 
composto por sete períodos, a saber: 
 
1. Período de Saturno, em que o homem atravessou o estado mineral; 
2. Período Solar, em que o homem atravessou o estado vegetal; 
3. Período Lunar, em que o homem atravessou o estado animal; 
4. Período Terrestre, o atual, em que o homem adquiriu a consciência de vigília; 
5. Período de Júpiter, em que o homem adquirirá um estado de consciência espiritual; 
6. Período de Vênus, em que o homem adquirirá um estado de consciência criadora, e, 
7. Período de Vulcano, o último de todos, em que o homem atingirá a mais elevada 
consciência cósmica. 
 
O mundo físico e os mundos suprafísicos 
 
Segundo Max Heindel, o homem é um cidadão de três mundos: o Mundo Físico, o 
Mundo de Desejos e o Mundo do Pensamento. 
 
Para cada um desses mundos, o homem tem um corpo específico, sendo o corpo 
denso e o corpo vital no Mundo Físico, o corpo de desejos no Mundo de Desejos e 
a mente no Mundo do Pensamento. 
 
O Mundo Físico é o local onde o homem adquire as experiências. Após a morte do 
corpo denso, o homem observa o panorama de toda a sua vida se desenrolar a 
partir do corpo vital durante um período que varia, de indivíduo para indivíduo, até 
três dias e meio. Por esta razão, não se aconselha qualquer tipo de violação ao 
corpo antes de decorrido esse período, como o embalsamamento e a cremação, 
pois isso destruiria os registros do corpo vital.  
 
No final deste período o corpo vital também morre e o homem é projetado no 
Mundo de Desejos (a finalização deste período só será completamente perceptível a 
quem haja desenvolvido a faculdade de Clarividência, pelo que se requere que se 
tenha em conta sempre o tempo máximo: três dias e meio). Neste local, Mundo de 
Desejos, sentirá todas as suas ações como se ele próprio estivesse no lugar daqueles 
a quem beneficiou ou prejudicou.  
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Uma vez que esse período tenha passado, o corpo de desejos também morre o 
homem é transferido para o Mundo do Pensamento, onde passará por um período 
de descanso e iniciará também os trabalhos para a construção dos corpos que 
utilizará na próxima encarnação. 
 
A missão de Cristo 
 
De acordo com Max Heindel, Cristo e Jesus eram seres distintos. Cristo foi o mais 
elevado iniciado do período Solar e não teve encarnações anteriores, enquanto 
Jesus é um ser da onda de vida humana (um humano) e o ser mais evoluído que 
tenha habitado o mundo físico. Como Cristo não teve outra encarnação anterior, a 
Jesus foi outorgada a missão de construir um corpo denso a fim de que Cristo 
pudesse funcionar no mundo. 
 
O propósito da vinda de Cristo foi dar início à unificação da humanidade em uma 
fraternidade universal. Quando a fraternidade universal tiver sido formada, será 
então apresentada a religião do Pai, que superará até mesmo a fraternidade 
universal, eliminando o conceito de indivíduo, tornando todos os homens como 
somente um perante Deus, ao final do Período Terrestre. 
 
Interpretação da Bíblia 
 
Segundo Max Heindel, os textos da Bíblia foram escritos por escolas de mistérios e 
para candidatos à iniciação, e não para o povo em geral. Por isso, não devem ser 
interpretados literalmente. 
 
Além dos erros de tradução e as interpolações, os fatos descritos lá não teriam 
acontecido exatamente como são ditos; seriam alegorias para representar mistérios 
ocultos e que dizem respeito unicamente à natureza do homem. De modo que os 
dogmas geralmente aceitos pela Igreja Católica, como a virgindade física de Maria 
no momento da concepção de Jesus Cristo, os supostos "milagres sobrenaturais" e 
a ressurreição corporal (o corpo físico voltar a viver), são rejeitados pela 
Fraternidade Rosacruz. Por essa razão a maioria dos católicos classifica a doutrina 
de Max Heindel como herética, embora nenhum Papa a tenha condenado 
explicitamente até os dias atuais. 
 
No Brasil, na cidade de São Paulo, além de uma Sede Central da Fraternidade 
Rosacruz, funciona também desde 1929 a Fraternidade Rosacruciana São Paulo, 
instituição independente destinada à exposição da mesma doutrina - que, ao 
contrário do que muitos acreditam, não é uma dissidência por ter sido fundada 
antes da filial brasileira da Fraternidade Rosacruz ter se estabelecido. 
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A Fraternidade Rosacruz não se proclama como a verdadeira Ordem Rosacruz, 
mas apenas como uma escola preparatória e expositora dos ensinamentos e 
preceitos desta Ordem dos mundos suprafísicos. 
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