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Psicologia e suas possibilidades

Nilton Rodrigues Junior

Em maio de 2013 o GT Nacional Laicidade e Psicologia do Sis-
tema Conselhos1 publicou um posicionamento, aprovado na Assem-
bleia de Políticas, da Administração e das Finanças (APAF), de maio 
de 2013, a respeito das relações entre psicologia, religião e espiritua-
lidade. Conforme o documento:

Como o estado de direito é preservado e retroalimenta-
do pelas instituições que compõem a sociedade, tanto as 
ciências como as práticas profissionais delas decorren-
tes devem, obrigatoriamente, orientar suas ações com 
base no princípio pétreo da laicidade do Estado. Assim, a 
Psicologia brasileira, por meio do Sistema Conselhos de 
Psicologia reconhece a obrigatoriedade de pautar-se por 
esse referencial ao realizar suas ações de orientação, fis-
calização e regulamentação da profissão. Isso faz parte 
do compromisso social da Psicologia.

O documento continua afirmando que “toda cautela para que 
seus [da psicologia] conhecimentos, fundamentados na laicidade da 
ciência, não se confundam com os conhecimentos dogmáticos da re-
ligião”.

No Jornal do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janei-
ro, edição de dezembro de 2016, há um manifesto intitulado: “Manifes-
to do CRP-RJ contra a oferta de curso de Psicologia pela Universidade 
Cristã do Brasil” (pág. 6). Nesse manifesto o CRP-RJ afirma que

a oferta de cursos e outros eventos desta mesma natu-
reza (ligadas à Psicologia), originadas sempre de insti-
tuições religiosas determinadas, tem se intensificado no 
Brasil”, continua o manifesto: “as disciplinas psi com seu 
corpo de conhecimentos científicos e técnicas de inter-
venção construídas por séculos, não podem ser associa-
das a proselitismos religioso.

Freud estabeleceu uma relação importante para a fundação 
e manutenção da Psicanálise com o pastor Oskar Pfister durante os 
anos de 1909 a 1913. Em sua correspondência Freud afirma que

1   Sistema que reúne o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia



a psicanálise em si não é religiosa nem antirreligiosa” 
(pag. 25). Na carta de 28 de novembro de 1928 Freud 
afirma que “quero proteger a análise dos médicos [...] dos 
sacerdotes. Quero entregá-la a uma categoria que ainda 
não existe, uma categoria de curas de alma seculares, 
que não necessitam ser médicos e não podem ser sacer-
dotes (pag. 167 grifos nosso).

Diferentes segmentos/atores sociais estão envolvidos na Psi-
cologia para pensar a religião e outros temas espinhosos, buscamos 
uma psicologia que seja laica, mas que não negue a importância da 
Religião, buscamos uma psicologia que esteja aberta as diferentes 
possibilidades de pensar o devir humano.

Somos seres complexos, possuímos uma diversidade que não 
pode ser encerrada em teorias ou axiomas, cabe a cada psicóloga e 
psicólogo abrir-se as diferentes possibilidades do ouvir.

Sabemos que nossa profissão parte de três princípios: (i) sem-
pre estamos dispostos a ouvir, e portanto, calar nossa subjetividade 
para que a do outro se apresente, (ii) sempre, seja em qual campo de 
atuação estamos, somos suporte para a dor do outro e (iii) acredita-
mos na mudança, ou melhor, a mudança é sempre nosso objeto de 
equalização das relações estabelecidas coma Psicologia.

Nosso livro, portanto, quer ser um espaço com seus autores de 
reflexão, inquietação e abertura para que tais complexidades possa se 
fazer presente.

Não há a pretensão de uma homogeneidade teórica, nunca 
houve tal pretensão na psicologia, mas de um encontro, ainda que 
com os diferentes na busca da Felicidade Social.

Uma excelente leitura!
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CAPÍTULO 1

CONGRUÊNCIAS E INCONGRUÊNCIAS ENTRE 
A FÉ CRISTÃ E A CLÍNICA PSICANALÍTICA

CONGRUENCES AND INCONGRUITIES BETWEEN THE 
CHRISTIAN FAITH AND THE PSYCHOANALYTIC CLINIC

Leonardo Rocha de Vasconcellos
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Programa de Pós-Graduação em Psicanálise 
Rio de Janeiro – RJ

0000-0002-4209-5787
leonardorochapsicologia@gmail.com

RESUMO
Este artigo tem por objetivo compreender se a fé, e/ou escolha reli-
giosa do analista, pode ter alguma influência no processo analítico. 
Para isso aborda-se a fé no processo de constituição do sujeito e no 
processo de formação do analista. Dado o crescimento das institui-
ções religiosas que oferecem cursos de formação em psicanálise, 
levantam-se alguns questionamentos. Para tanto, este artigo, propõe 
uma pesquisa bibliográfica em autores que discorrem sobre o assun-
to proposto nas áreas selecionadas e se propõe a analisá-los. Faz-se 
também uma breve análise historiográfica do cristianismo, cerne da 
temática religiosa neste trabalho, com o objetivo de compreender o 
discurso religioso vigente no processo de constituição do sujeito.
Palavras-chave: fé; cristianismo; psicanálise; clínica; sujeito.

ABSTRACT
This article aims to understand whether the analyst’s faith, and/or reli-
gious choice, can have any influence on the analytic process. For this, 
faith is approached in the process of constitution of the subject and in 
the process of formation of the analyst. Given the growth of religious 
institutions that offer training courses in psychoanalysis, some ques-
tions arise. Therefore, this article proposes a bibliographic research 
on authors who discuss the proposed subject in the selected areas 

mailto:leonardorochapsicologia@gmail.com
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and proposes to analyze them. There is also a brief historiographical 
analysis of Christianity, the core of the religious theme in this work, 
with the objective of understanding the prevailing religious discourse 
in the process of constitution of the subject.
Keywords: faith; Christianity; psychoanalysis; clinic; subject.

Introdução 

Para compreender os pontos de encontro e desencontro en-
tre o estudo do psiquismo humano e a religião é preciso fazer um 
importante recuo no tempo. Faremos uma breve introdução levando 
em consideração as religiões mais primitivas e sua gênese mítica, 
bem como os pontos de vista da filosofia, antropologia e sociologia, 
até chegarmos na psicanálise onde, amparados pelos textos freudia-
nos, tentaremos compreender como se dá incidência da fé na Clí-
nica. Mais precisamente, analisaremos neste trabalho os aspectos 
da fé na constituição do sujeito, como isso pode auxiliar (ou não) no 
processo analítico e quais são as convergências e divergências com 
a psicanálise. 

Na história da humanidade, não faltaram esforços de inúme-
ros teóricos e filósofos para compreender a efemeridade e falta de 
sentido da vida. É, portanto, nesta seara que iniciaremos estre traba-
lho, cujo objetivo geral é compreender se a fé, por parte do analisan-
do, pode auxiliar no processo analítico e se a fé do analista atrapa-
lharia ou não este mesmo processo.

Primeiramente analisaremos a fé, como ela se constitui no 
sujeito e como aparece ou deixa de aparecer no decorrer da vida. 
Em seguida analisaremos a estrutura religiosa, mais precisamente 
a religião cristã, tendo em vista a ampla proliferação desta religião 
aqui no Brasil. Passaremos por algumas de suas práticas analisando 
o que pode ou não auxiliar no processo terapêutico, se deve ou não 
aparecer neste mesmo contexto.

A fé do sujeito

A fé é algo tipicamente humano, dada a nossa capacidade de 
fantasiar e projetar algo a nível de futuro. A fé, além de “uma experiên-
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cia humana” (LIBÂNIO, 2004), que “se manifesta de modo universal” 
também na experiência religiosa (GEERTZ, 2019) não se contrapõe 
necessariamente a ciência ao contrário do que se pode supor a priori.

A fé no sentido antropológico, pressupõe uma certeza, uma 
confiança depositada em algo que não sabemos necessariamente, 
mas que podemos constatar a posteriori. Isso ocorre quando en-
tramos em um transporte público por exemplo, pressupomos que 
aquele motorista tem a devida habilitação para conduzir o veículo, só 
constataremos depois, se tudo vai sair de acordo ou não. Também 
pressupomos que ele passou devidamente pelo processo seletivo da 
empresa e foi por ela contratado, não checamos esses dados antes 
ou depois de depositar nossa fé neste processo. Assim é com muitas 
outras coisas em nossa vida, apenas seguimos vivendo, confiando 
no desconhecido, em outras palavras: “crer é a condição de existir 
num convívio humano” (LIBÂNIO, 2004).

A fé humana, no entanto, distingue-se da religiosa, esta, por 
sua vez apoia-se sobre as bases daquela. A fé religiosa está funda-
mentada no estatuto do Mistério1, daquilo que não é verificável, tal 
como uma realidade transcendental, mas humanamente manifesta 
desde as primeiras sociedades. A fé religiosa tem conceitos que vão 
muito além das práticas litúrgico-ritualísticas, na esfera metafísica ou 
oculta, ao contrário, ela se amplia às práticas morais, intelectuais, 
emocionais e psicológicas de quem a põe em prática. De modo sin-
gular e significativo a fé religiosa está nas bases de todo e qualquer 
processo socioestrutural e psicológico na humanidade (GEERTZ, 
2019).

Há também a fé teologal que segundo Libânio (2004) supõe 
que Deus se comunica pessoalmente com o Homem, mas este tipo 
de fé abre margem para outro tipo de discussão onde deveríamos 
distinguir aquilo que é religioso daquilo que é delirante.  É portanto, 
sobre a fé religiosa e humana que nos debruçaremos de forma mais 
detida neste capítulo.

Em psicanálise é possível pensarmos a fé como uma expe-
riência em que se mescla os conceitos de fé humana e religiosa. 
O analisando quando se deita no divã supõe um saber sobre seu 

1   Mistério em grego (μυστήριο) quer dizer: “mistério, algo sagrado, oculto” ainda em sua raiz 
(μυείν) quer dizer “iniciar em algo oculto, sagrado” (CUNHA, 2010) e (MANIATOGLOU, 2010).
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analista que não é necessariamente verificável, além disso cria-se ali 
uma determinada conexão, que pode ser chamada de transferência, 
rapport, aliança terapêutica, dentre outros mas que se assemelha ao 
que Libânio (2004) sublinhou sobre a fé humana, como “bilateral”, 
havendo de um lado uma entrega e do outro a aceitação merecida 
(p.15) semelhante ao que Freud aponta em recomendações ao mé-
dico para o tratamento psicanalítico ([1912] 2017, p. 93).

Françoise Dolto (2010) quando perguntada por Sévérin sobre o 
que era a fé em sua concepção, nos aponta o verbo que mais orienta 
a psicanálise em sua prática: “viver”, “viver cada dia, cada provação 
cada alegria(...)” ela ainda acrescenta que “a realidade cotidiana pode 
nos conduzir à verdade incognoscível”, portanto ao Real2 (p.27).

É importante salientar porém, que esta experiência está muito 
longe da experiência de fé cristã, que como vimos anteriormente é 
tomada pela fé teologal, onde inclui-se líderes, guias, mestres e toda 
a sorte de figuras que pressupõe uma alienação cega, justamente o 
caminho contrário ao que se pretende em um processo terapêutico, 
seja analítico ou não. No entanto, já que estamos aqui no ocidente 
marcadamente inseridos no discurso cristão, voltaremos mais adian-
te a discutir as incidências desta fé no contexto clínico, o que se 
apresenta como auxiliar ou pernicioso nesta interação. 

A fé no sujeito

Em Freud o termo “sujeito” para designar uma nova posição 
no circuito pulsional só aparece uma vez, quando ele explica dentro 
deste circuito a posição masoquista. Na realidade não se trata de 
uma simples dicotomia, sujeito-objeto, ativo-passivo, implica sim a 
existência de um terceiro tempo (FREUD, [1915] 2014, p. 37). Esse 
terceiro tempo é o sujeito que Lacan sublinha em seu seminário XI 
quando opõe o sujeito do inconsciente ao sujeito de Descartes. Para 
além do Eu que pensa há um não-ser que se manifesta, este é o 
sujeito do inconsciente, “isso que pensa antes de entrar na certeza” 
(LACAN, [1964] 2008 p. 43).

2  Termo empregado como substantivo por Jacques Lacan, introduzido em 1953 e extraído, 
simultaneamente, do vocabulário da filosofia e do conceito freudiano de realidade psíquica*, 
para designar uma realidade fenomênica que é imanente à representação e impossível de 
simbolizar (ROUDINESCO, 1998). 
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Nesse momento, porém, Lacan já havia sedimentado o termo 
sujeito quando em uma conferência, em sua articulação com a cadeia 
de significantes, define o sujeito como representado por um signifi-
cante para outro significante. Definição fundamental, pois, como ele 
continua a demonstrar “na falta deste significante, todos os demais 
não representariam nada. Já que nada é representado senão para 
algo” (LACAN, [1960] 2008, p. 833). 

Em psicanálise temos fé e apostamos no sujeito, de que se 
apresenta no discurso, é inclusive a ética que rege nossa clínica. 
Não há, na escuta psicanalítica, uma busca pelo sujeito como uma 
tentativa de localizá-lo e demonstrá-lo, há uma certeza de que há e 
não-há, se apresenta ausente em cada elemento discursivo, cada 
silêncio, cada equívoco. Por isso Lacan (1959) em sua releitura do 
Entwurf3 sublinha como uma ética, não uma psicologia, um ethos e 
não orthos a ser modelado. Aqui, compreender a instância do outro 
é de suma importância, pois é sempre “em relação” ao Outro, ao 
significante, que há um sujeito, ainda que esse outro possa ser o 
si-mesmo, segundo ele: “É na medida em que o sujeito se situa e se 
constitui em relação ao significante, que nele se produz essa ruptura, 
essa divisão, essa ambivalência em cujo nível se situa a tensão do 
desejo” (p. 371).

Desejo de que? Daquilo que foi perdido e para sempre estará 
perdido, em seu lugar há desejo, busca, movimento e vida, esse de-
sejo é sempre desejo de outra coisa. Portanto sob o ponto de vista 
da psicanálise em Freud e Lacan, seremos sempre faltosos, incom-
pletos desde a gênese do sujeito. Apesar de parecer uma conclusão 
trágica (e a psicanálise tem sua dimensão trágica) não é algo tão per-
turbador se olharmos mais de perto. É isso que nos torna desejantes 
portanto propensos à vida, ao movimento e à realização daquilo que 
nos apraz. 

Durante a vida, porém, ocorrem situações que nos fazem expe-
rimentar uma certa queda de investimento pulsional, dada as inúmeras 
incertezas que fazem parte da vida. Movimento já esperado afinal, a 
título de exemplo, quando compramos uma casa, fazemos mais mo-

3  FREUD, Sigmund (1895). Entwurf einer Psychologie. In Gesammelte Werke. Nachtragsband: 
Texte aus dem jahren 1885-1938. Frankfurt am main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999. P. 
389. FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma psicologia científica. In Edição standard 
brasileira das obras completas de Sigmund Freud. Vol. I. Rio de Janeiro: Imago, 2006. P. 348.
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dificações, investimos mais do que quando apenas alugamos tempo-
rariamente. A morte, porém, nos faz pensar se há alguma razão para 
investirmos na vida, já que não é possível conceber, sob verificação 
material, se há qualquer outra coisa após seu beijo doce e sublime. 
Quanto a isso Kant nos assegura com um de seus “postulados” que 
não devemos nos preocupar, devemos seguir com a boa moral, pois a 
imortalidade da alma está inseparavelmente ligada à Lei moral, como 
uma proposição demonstrável. (KANT, [1788] 2015, p. 854).

Como apaziguadora e estabilizadora aparece a fé, como uma 
certeza que, não obstante a realidade das coisas, faz sentir que há um 
propósito, há um objetivo último que é o real. A fé por sua vez cumpre 
uma função apaziguadora, dando essa certeza de que um dia tudo fica-
rá bem, em um momento que transcende o agora. Como afirma Libânio 
(2004), “a fé humana ancora-se fundamentalmente na nossa experiên-
cia de fragilidade, de incompletude, de carência de outros para exis-
tir” (p. 16). Essa fé é desenvolvida, adquirida ou inata? Annie Székely-
-Kuhlewind educadora húngara da pedagogia Waldorf, ao longo de sua 
carreira constatou que as crianças, em sua maioria, demonstram uma 
visível espontaneidade para a fé religiosa, aquela sublinhada por Geertz 
como presente em diversos povos na humanidade (SZÉKELY, 2015).

Analisaremos, no entanto, quais são as incidências sociais 
dessa fé, afinal ela é pessoal, mas também coletiva, aparece sempre 
na relação com o outro que como vimos, é o terreno do inconsciente. 
Quais são as implicações dessa entrega ao outro e à vida? Afinal como 
nos aponta Zubiri (2013): “a fé é um ato de entrega a uma realidade 
pessoal, pois o que especifica essa entrega e faz dela um ato de fé, é 
que a entrega recaia sobre uma pessoa enquanto verdadeira (p. 212).

O cristianismo, a (des)graça da humanidade

Faz-se necessário neste tópico, inicialmente, observamos que 
há uma distinção entre o movimento de Jesus, seus atos registrados, 
suas palavras, e o que foi feito depois de Paulo sob o título de cristia-
nismo. O primeiro movimento se apresenta como um modo de vida 
bastante humano, apresenta uma fé, cujo estabelecimento serve de 
base para uma boa vida em comunidade. Nele pede-se que se “largue 
a espada”, mas no outro, naquilo estabelecido por Paulo, cujos efeitos 
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nefastos são perceptíveis até hoje, é possível presenciar registrado na 
história da humanidade, um largo rio de sangue, cuja nascente, são in-
contáveis assassinatos por espadas contendo o instrumento de tortura 
que matou aquele que trouxe a boa nova (SZEKELY, 1997).

Mesmo esse Jesus da boa nova, é importante observar com 
um olhar atento, pois ele era um homem do seu próprio tempo, mer-
gulhado em uma determinada cultura, produzindo incontestáveis 
reflexos em suas ações. É impossível, por exemplo, não se sentir 
tocado com seu amor, quando ele amaldiçoa uma figueira por não 
lhe dar o fruto desejado, ainda que fora de época. (BÍBLIA, Mt 21:18-
22, 2013). Também há por parte dele inúmeras passagens em que 
ele demonstra sua afeição pelo fogo e pela violência. Não sem ra-
zão Wilhem Reich ([1951] 1999, p. 131) e posteriormente Bertrand 
Russell ([1954] 2008, p. 37) apontam tais passagens como cruéis e 
responsáveis pela crueldade desse cristianismo que se segue; é pos-
sível também encontrar as raízes e inspirações para o capitalismo 
(Mt 21:43) e a meritocracia (Apoc. 22:12). 

No entanto, penso que a responsabilidade recai muito mais 
sobre Paulo do que sobre o parabolista, pois foi através do “apóstolo” 
que os ensinamentos foram levados ao Império Romano sob toda 
sorte de deturpações4; antes, porém, matou incontáveis cristãos, ca-
çando-os e fazendo alianças para tal. É após a sua (possivelmente 
histérica) conversão que Paulo leva sua brilhante ideia ao Império 
Romano de taxar os cristãos e submetê-los à sua autoridade, a fim, é 
claro, de que ele recebesse o devido apoio e asilo (ONFRAY, 2006). 
Assim tem início a tradição cristã, tal como conhecemos hoje, (guar-
dando as devidas proporções em determinados recortes no tempo), 
desenvolvendo-se como um modelo artificial, com uma série de “pa-
rafernálias inventadas” para, por um lado, afirmá-lo e regulá-lo e, por 
outro, anular povos inteiros (GALEANO, 2021), legitimando a sub-
missão das mulheres aos homens, com apologia à escravidão, am-
parada por um império assassino de diversas culturas.

4   Michel Onfray em seu Tratado de Ateologia (2006) ao analisar a personalidade de Paulo (pp. 
139-174) aponta para várias distorções dos ensinamentos de Cristo, devido aos seus proble-
mas particulares, que o autor chama de “histeria de conversão”, ao apontar as peculiaridades 
de sua “conversão” ao cristianismo, bem como às suas próprias questões corporais. Nesta 
mesma “contaminação paulina” o autor também alude à fábula de La Fontaine, “a raposa e as 
uvas”, para justificar certas “escolhas limitadas” como o caminho ideal da humanidade, visto 
que falavam de suas próprias limitações.
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Espalha-se então a ideia de um Jesus loiro, branco e imolado; im-
põe-se os símbolos do cristianismo por toda parte como forma de apaga-
mento de diversas outras culturas, em especial o instrumento de tortura, 
daquele que foi usado, para matar aquele que o próprio Império Roma-
no, passou a cultuar, curiosamente (HOBSBAWM, 2018). Nas américas, 
por exemplo, o cristianismo surge espalhando todo seu amor, trouxeram 
amorosamente a varíola, o tétano, a febre tifóide, a lepra, a febre ama-
rela e várias outras pragas consigo, vieram para alfabetizar e educar os 
povos que aqui viviam, educação dada de diversas maneiras: trabalho 
forçado, aprendizado compulsório do modo limitado como os cristãos 
viviam, entre diversas outras formas de “boa nova”. (GALEANO, 2021).

Boa nova, muito bem explorada pelas redes comerciais que 
surgiram após a reforma para a expansão do cristianismo e, inúme-
ras dissidências que se multiplicaram, mais rápido do que as pragas 
que outrora trouxeram consigo. No entanto nada saiu do programa-
do, afinal vieram em “obediência ao sinal da cruz” (aquele instrumen-
to de morte) de modo tão contundente, que o que mais fizeram foi 
matar gente mesmo (CAMINHA, [1500] 2016, p.).

No entanto não é só de morte que vive o cristianismo atual, ele 
também nos fala da vida, a vida eterna (depois da morte), nos fala, 
entre outras coisas, de uma boa convivência entre nós humanos, ou 
seja, sua função social é inegável, pois aponta para um chamamento 
íntimo do dever cristão de ajudar ao próximo. Algumas práticas dou-
trinais fazem algo que podemos chamar de ‘um retorno à Jesus’ ou 
ainda ‘uma leitura mais humanística da figura do Cristo’, seus ensina-
mentos sublinham a importância da prática da caridade como forma 
de salvação, que favorece a união entre os povos (KARDEC, 2010). 
Também há no seio católico determinadas ordens religiosas que apa-
rentemente são preocupadas com o a condição humana promovendo 
ajuda e amparo, fazendo votos de pobreza (embora nem todos)5 em 
um estilo de vida mendicante dedicadas às questões humanitárias.

O cristianismo tal como conhecemos hoje está longe ser uni-
ficado, devemos, portanto, tratá-lo como “os cristianismos” e seus 
modos de manifestação na cultura. É possível perceber isso de modo 

5   Em 2014 a Igreja Católica aponta uma ramificação da ordem franciscana (Ordem dos Frades 
Menores - OFM), que administra igrejas e conventos em 110 países, dizendo que uma frau-
de por parte de alguns de seus monges a fez cair em graves dificuldades financeiras. Uma 
investigação interna aponta que milhões de euros em recursos da OFM foram investidos em 
empresas de fachada no estrangeiro (PUELLA, 2022).
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muito claro após a reforma protestante, quando passa a afinar seus 
princípios com o capitalismo ainda em sua primeira fase (comercial). 
Max Weber ao analisar as conexões entre o protestantismo e o capi-
talismo aponta a diferença entre países cuja predominância religiosa 
era católica, como Portugal e Espanha de outros com maioria protes-
tante, como Inglaterra e Alemanha. Ele conclui que a reforma protes-
tante não eliminou exatamente o controle sobre a vida cotidiana, mas 
trouxe uma nova forma de controle, “certamente, mais opressiva e 
profunda” (WEBER [1904] 2014, p.118).

É, portanto, nesse modelo que que o voto de pobreza se dissol-
ve dando lugar à constante necessidade de produção. Weber chega a 
citar Benjamin Franklin inúmeras vezes para exemplificar esse espírito. 

“Lembre-se do ditado: O bom pagador é dono da bolsa 
alheia. Aquele que é conhecido por pagar exata e pon-
tualmente na data prometida pode, a qualquer momento 
e em qualquer ocasião, levantar todo o dinheiro de que 
seus amigos possam dispor. Isso, por vezes, é de grande 
utilidade. Além da industriosidade e da frugalidade, nada 
contribui mais para a subida de um jovem na vida que 
a pontualidade e a justiça em todos os seus negócios; 
por isso, nunca mantenha dinheiro emprestado uma hora 
sequer além do tempo prometido, para que o desaponta-
mento não feche para sempre, à bolsa de teus amigos”. 
(WEBER [1904] 2014, p.10).6

No entanto, nesse momento a fome por dinheiro e acúmulo 
de capital ainda não era tão feroz e avassaladores tal como conhece-
mos hoje, da produção esperava-se a prodigalidade e o crescimento 
em uma sociedade, naquele momento, pautada pelo lucro e promes-
sa de ascensão social, algo que não era possível no período feudal.

Nascemos, portanto, culpados, seja pelo primeiro fruto (Gn 
3:6), (culpa mais atroz recaindo sobre as mulheres) seja pela morte 
de Cristo, afinal dizem que foi para redimir os pecados de toda a hu-
manidade (1Co 15.3-4), mesmo dos não nascidos e mais tarde ainda 
ficamos devendo em produtividade. Benção ou maldição? 

6   No original:  Bedenke, daß – nach dem Sprichwort – ein guter Zahler der Herr von jedermanns 
Beutel ist. Wer dafür bekannt ist, pünktlich zur versprochenen Zeit zu zahlen, der kann zu 
jeder Zeit alles Geld entlehnen, was seine Freunde gerade nicht brauchen. Dies ist bisweilen 
von großem Nutzen. Neben Fleiß und Mäßigkeit trägt nichts so sehr dazu bei, einen jungen 
Mann in der Welt vorwärts zu bringen, als Pünktlichkeit und Gerechtigkeit bei allen seinen 
Geschäften. Deshalb behalte niemals erborgtes Geld eine Stunde länger als du versprachst, 
damit nicht der Aerger darüber deines Freundes Börse dir auf immer verschließe.
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Afinal, como fica a clínica?

Particularmente na formação psicanalítica, para além da aná-
lise pessoal, formação teórica e supervisão, entendemos que se faz 
necessário um amplo conhecimento do seu próprio tempo, o cenário 
no qual estamos inseridos, isso é bom para nós, mas também para 
aqueles que se submetem a uma análise conosco. Lacan deixa isso 
claro em sua famosa exortação, quanto a prática da psicanálise, de-
vendo a ela renunciar todo aquele “que não conseguir alcançar em seu 
horizonte a subjetividade de sua época” (LACAN, 1998 [1953], p. 322).

É inegável a presença da arte no cristianismo, diversos há-
bitos que a partir dele foram adentrando até mesmo outros espaços 
religiosos e nossos feriados, entre outras inúmeras formas de se ma-
nifestar. Nosso país é constituído por inúmeros povos, migrações, 
explorações, discursos mais ou menos predominantes em um estado 
ou em outro. Ter essa quilometragem rodada e esse interesse pela 
diversidade humana é fundamental   

É, portanto, evidente a importância de compreendermos o pa-
pel do cristianismo em nossas vidas, e as mais diversas formas de fé 
que estão presentes em cada discurso. Se faz presente também, a 
dinâmica da culpa que envolve toda a sorte de alienações ao desejo 
do Outro7, bem como uma necessidade constante de produzir, fazer, 
mostrar-se ativo e frutífero. Em paralelo a isso há uma longa emprei-
tada pela conquista de bens materiais, nada mais que frutos de horas 
de alienação da própria vida. Afinal, trabalha-se para produzir e com 
isso dar sentido à vida como forma de fugir da tácita certeza de que 
o único sentido concreto para a vida é a morte.

Bertrand Russel nos aponta em “O elogio ao ócio” ([1935] 2002) 
a necessidade de falarmos sobre a morte para os jovens (p. 172), tam-
bém salienta a inescrupulosidade do capitalismo e seu modus operan-
di de sobrecarregar o trabalhador sem nenhuma perspectiva de lazer 
real (p. 50), além disso ele sublinha também as problemáticas oriundas 
desse modo de vida para a saúde mental (pp. 169-177).

7  “O grande Outro, em Lacan, se escreve com a inicial maiúscula e assim dispensa o adjetivo 
“grande”, pois já se sabe que se trata do Outro, que se distingue do (pequeno) outro”. (QUI-
NET, 2012). “É aquele que aceita ou que se recusa na nossa presença, aquele que na oca-
sião nos engana, do qual não podemos jamais saber se ele não nos engana, aquele ao qual 
sempre nos endereçamos”. (LACAN, 1955-1956/1988, p. 295).
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Para além dessa servidão voluntária, há também determina-
das práticas que prometem tratar desordens mentais em até 3 minu-
tos, como é o caso da Igreja Universal. Um dos argumentos que eles 
utilizam é a “falta de fé” como causadora e impulsionadora da depres-
são. Tais práticas são um desserviço à saúde pública em particular e 
à humanidade em geral, pois ao invés de indicarem essas pessoas 
necessitadas ao tratamento adequado com um(a) profissional quali-
ficado cujas práticas produzem efeitos verificáveis, esses arautos do 
engodo, induzem tais pessoas, em nome da fé que ainda lhe restam 
na vida, a doarem diversos bens materiais (pois nessas reuniões mui-
to se pede) em troca de algo que não acontecerá (MARQUES, 2019). 
Na realidade o que pode ocorrer é pior do que “nada acontecer”. 
Tânia Pereirinha denuncia que psiquiatras apontam os malefícios de 
tal prática, quando “ao contrário do que se promete”, a não resolução 
da depressão, após essa entrega total a esse método estéril “pode 
aumentar o risco de suicídio” (PEREIRINHA, 2019), além disso, em 
nome da fé, muitos abandonam seus tratamentos médicos, deixando 
de fazer uso de seus medicamentos, abandonando, por conseguinte 
o tratamento terapêutico.

O dispositivo clínico nos permite oferecer um espaço ético, 
com ferramentas que irão gradativamente auxiliar o analisando8 a 
efetuar um giro em sua posição subjetiva. No que concerne a fé, por 
exemplo, pode ser que o analisando, por razões que ele venha a des-
cobrir em sua própria análise, se afaste da fé ou da prática religiosa, 
mas também pode ser que ele se volte mais ainda para a fé ou sua 
prática na religião de sua escolha. O analista, portanto, nesta e em 
todas as outras escolhas, não deve opinar, direcionar ou sugerir, in-
cluindo seus próprios afetos que devem ficar de fora (FREUD, [1912] 
2017, p. 98).

 Nós enquanto agentes de saúde mental, sob orientação psi-
canalítica promovemos um trabalho pautado na  práxis clínica que 
não é, de modo algum uma clínica da sugestão, afetivo-educativa, 
portanto, não há que se falar em induzir o analisando ao cristianismo, 
ateísmo, budismo ou qualquer outra manifestação cultural, religiosa 
ou não como forma de tratamento. Esta é uma preocupação quanto 

8  Termo escolhido pelo autor para se referir àquele que se submete ao processo analítico por 
estar referido ao gerúndio, a um movimento constante. Trata-se de uma posição, não de um 
status. Constantemente também referido ao masculino pois se refere ao sujeito.
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a inúmeros cursos de formação que apareceram nos últimos anos 
sediados em igrejas cristãs. A preocupação é justificada pela incon-
gruência entre um processo que tem por objetivo a não alienação do 
sujeito (prática analítica), e um processo que é típica e historicamente 
alienador como o cristianismo. Uma fé que em algumas de suas for-
mas sustenta a alienação a um líder em detrimento da própria vida, 
alguns entendendo alguém como seu único salvador. No entanto, 
faz-se necessário lembrarmos, que existem muitos cristianismos e 
modos diferentes de subjetivá-lo e que a fé nunca pode dar a última 
palavra, ela não possui o sentido último, pois nunca acaba de ser 
descoberta (DOLTO, 2010, p. 30), além disso o que está em jogo na 
clínica é a posição em que se coloca o pretenso analista, não sua fé 
ou a forma que a professa.

Deve haver, para o analisando em um processo de análise, a 
liberdade necessária para a busca de sua própria fé, incluindo o cresci-
mento dela, seja onde e como for. Em outras palavras, penso que o ana-
lista sabendo seu lugar, passando pelo seu próprio processo de análise, 
atravessado pelo seu próprio desejo de analista saberá conduzir uma 
boa análise a despeito de sua própria crença seja ela qual for.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva realizar uma breve análise sobre a de-
monologia da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) à luz da 
categoria marxista de ideologia. Para tal, recorremos à obra Orixás, 
Caboclos e Guias - principal literatura da instituição que versa sobre 
demônios e suas manifestações no mundo sociomaterial - declara-
ções do líder da Igreja (bispo Edir Macedo Bezerra) e testemunhos 
de fiéis da Universal. Ao longo do trabalho, investigamos o papel dos 
demônios na Igreja, como aqueles explicam a realidade material e, 
ainda, buscamos estabelecer relações entre a demonologia iurdiana 
e o conceito de ideologia marxengelsiano.
Palavras-chave: Igreja Universal do Reino de Deus; Demonologia; 
Ideologia; Teologia da Prosperidade. 

ABSTRACT
The present work aims to make a brief about the demonology of the 
Universal Church of the Kingdom of God (UCKG) in the light of the 
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Marxist category of ideology. The literature for this, we resort to the 
work Orixás, Caboclos e Guias - the main institution that deals with 
demons and their manifestations in the socio-material world - state-
ments by the leader of the Church (Bishop Edir Macedo Bezerra) and 
testimonies of truth from Universal. Over time, we have investigated 
the role of demons in the Church, as they explain material reality, and 
we have also sought to establish relationships between Iurdian de-
monology and the Marxengelsian concept of work ideology.
Keywords: Universal Church of the Kingdom of God; Demonology; 
Ideology; Prosperity Theology

Introdução

O trabalho que aqui se apresenta é o desdobramento de um 
dos tópicos abordados na dissertação de mestrado Memória e Ide-
ologia no Processo de Expansão da Igreja Universal do Reino de 
Deus, defendida em abril de 2019 junto ao Programa de Pós-Gradua-
ção em Memória: Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia. A produção supracitada foi fomentada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB por 
meio de bolsa de auxílio financeiro à estudantes.

Esta pesquisa tem por fito analisar a demonologia presente 
na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) sob o prisma da cate-
goria de ideologia desenvolvida por Marx e Engels (2002). Para esse 
fim, nos debruçamos sobre a obra, Orixás, Caboclos e Guias – litera-
tura basilar da instituição, de autoria do bispo Edir Macedo (líder da 
Universal), que versa sobre a atuação de demônios na vida material 
e espiritual dos seres humanos -, testemunhos de fiéis iurdianos vei-
culados nos meios de mídia vinculados à igreja e reportagens televi-
sivas produzidas pela IURD.

Dentre as fontes primárias, além da obra supracitada (MACE-
DO, 2004), nos valemos das declarações emitidas pelo líder iurdiano 
acerca da temática em sua biografia O Bispo (TAVOLARO; LEMOS, 
2007), no livro 3 de sua autobiografia Nada a Perder (MACEDO, 
2014) e no livreto Vida com Abundância (MACEDO, 2000). Também 
utilizamos testemunhos dos fiéis iurdianos publicados em formato de 
texto na Folha Universal (jornal da instituição), observação in loco 
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de culto na sede da Igreja Universal de Vitória da Conquista – BA, 
vídeos de entrevistas com membros e reportagens veiculadas em ca-
nais do Youtube ligados à Universal. Cabe salientar que, ao longo da 
pesquisa, algumas fontes em formato de vídeo foram removidas dos 
canais oficiais da Igreja Universal presentes na referida plataforma. 
Por conta disso e buscando dar substância às análises aqui apresen-
tadas, tal como validação e acesso às fontes, foram utilizadas como 
referência cópias de segurança disponibilizadas no arquivo pessoal 
dos autores. 

No que tange à bibliografia especializada acerca da Igreja Uni-
versal, recorremos aos trabalhos de Freston (1994) e Mariano (1999) 
para tratar do crescimento acelerado da Igreja, e às pesquisas de 
Oro (2005) e Gomes (1994) para abordar o conceito de demonologia 
e tratar a respeito das manifestações “demoníacas” que ocorrem nos 
templos iurdianos. Já em relação ao referencial teórico, nos valemos 
das obras de Marx e Engels (2002) e Chauí (2008) para tratar da ca-
tegoria de ideologia e Gorender (2002) para discorrer sobre a relação 
entre ideologia e religião.

Bases sócio-históricas da Igreja Universal

O estudo aqui apresentado utiliza como base de análise o 
materialismo histórico, pois compreendemos que a Igreja Universal, 
e seus membros, estão inseridos em um tempo histórico e sociedade 
determinados e refletem as contradições da sociabilidade capitalista 
da qual são produtos. Tal como Marx e Engels (2002), este estudo 
defende que os atores sociais – e suas ideias, representações e inte-
pretações de mundo – são determinados, em última instância, pelas 
condições materiais de produção:

A produção das ideias, das representações e da consciên-
cia está, a princípio, direta e intimamente ligada à ativida-
de material e ao comércio material entre os homens; ela 
é a linguagem da vida real. As representações, o pensa-
mento, o comércio intelectual dos homens aparecem aqui 
ainda como a emanação direta do seu comportamento 
material. O mesmo acontece com a produção intelectual 
tal como se apresenta na linguagem da política, das leis, 
da moral, da religião, da metafísica, etc. de todo um povo. 
(MARX; ENGELS, 2002, p. 18-19, itálico nosso). 
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Se a produção de ideias está ligada a produção da vida ma-
terial, então faz-se necessária uma breve análise das bases sócio-
-históricas sobre as quais a IURD emergiu e criou sua interpretação 
do mundo. 

Surgida em 1977, no galpão de uma antiga funerária no bairro 
da Abolição na cidade do Rio de Janeiro, a Igreja Universal do Reino 
de Deus angariou um enorme número de membros – grande parte 
oriundo dos estratos sociais mais baixos da sociedade brasileira – 
chegando a atingir uma taxa de crescimento de 2600% entre os anos 
de 1980 e 1989 (TAVOLARO; LEMOS, 2007, p. 122). É importante 
salientar que o período de gênese e crescimento da Igreja coincide 
com os últimos anos da ditadura militar e os primeiros da chama-
da redemocratização, onde imperava uma constante alta dos preços 
dos gêneros de primeira necessidade devido às altas taxas de infla-
ção, além da estagnação de salários e piora das condições de vida 
das classes subalternas (OLIVEIRA, 2019, p. 30-31).

A Igreja Universal arregimentou grande parte dos seus fiéis 
nos estratos mais baixos da sociedade brasileira. Segundo Freston, 
“a IURD cresce onde há ‘macumba’ e famílias dilaceradas” (1993, 
p. 98, itálico nosso). Já o sociólogo Ricardo Mariano afirma que “os 
membros da Universal têm renda e escolaridade bem inferiores às 
da população [nacional]. São, portanto, os muito pobres e margina-
lizados que fazem a fortuna da Universal” (MARIANO, 1999, p. 59). 
O líder iurdiano, Edir Macedo, também chama atenção para o públi-
co que ele deseja alcançar com o evangelismo eletrônico1 iurdiano: 
“Deus nos deu o privilégio de sermos usados para ajudar milhares de 
pessoas depressivas, com desejos de suicídio, doentes, viciadas e 
vítimas de outros tantos males quando a maioria da população dor-
me” (MACEDO, 2014, p. 37). Dessa forma, a piora nas condições de 
vida da classe trabalhadora e a ineficácia do Estado em atender suas 
demandas favoreceram a disseminação e assimilação da mensagem 
iurdiana de alento atraindo “sofredores” para os seus templos.

Todavia, para a Igreja Universal, grande parte dos males que 
fustigam a humanidade não possuem causas naturais, fisiológicas, 
sociais, econômicas, históricas, etc., mas sim demoníacas. Segundo 
o bispo Macedo, os demônios são: “espíritos sem corpos, anjos de-

1  Utilização de meios midiáticos como rádio e TV para difusão de proselitismo religioso.
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caídos, rebeldes que atuam na humanidade, desde o princípio, com 
a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus” (MACEDO, 2004, p. 
14). Já o pesquisador Wilson Gomes defende que, na demonologia 
iurdiana, os demônios são entidades que impedem que as pessoas 
sejam prósperas, saudáveis e felizes. Para isso, afastam as pessoas 
da presença de Deus e de suas bênçãos causando toda sorte de 
desgraças na vida delas. Dessa forma, o papel de Satanás (e seus 
asseclas) é o “do criador de confusão, do introdutor do caos, do prin-
cípio da adversidade (o diabo é sobretudo ‘o adversário’)” (GOMES, 
1994, p.7). 

O líder iurdiano defende que qualquer tipo de entidade ou ser 
sobrenatural ligado a crenças que não possuem base no cristianismo 
são demônios. Nesta categoria estão inclusos santos do catolicismo, 
deuses de religiões greco-romanas, egípcias, supostos seres extra-
terrestes e, principalmente, entidades de religiões de matriz africana2 
como a umbanda e o candomblé. Na obra Orixás, Caboclos e Guias: 
deuses ou demônios, Edir Macedo foca-se especialmente nas entida-
des das religiões de matriz africana como principais responsáveis por 
toda sorte de doenças e problemas vividos pelas pessoas que praticam 
ou tem contato direto, ou indireto, com elementos dessas religiões.

Segundo Oro, a demonologia “consiste no estudo dos demô-
nios, seus poderes e atributos correspondente a cada entidade ma-
léfica, e suas relações com os seres humanos” (ORO, 2005, p. 135, 
nota 2). Neste sentido, Macedo faz uma minuciosa catalogação dos 
principais espécimes de demônios causadores dos diversos tipos de 
problemas e enfermidades na vida dos seres humanos: A Pomba-Gi-
ra cria doenças no útero, estimula a promiscuidade e homossexuali-
dade; Omulu causa epilepsia; São Lázaro provoca feridas no corpo; 
Vícios em drogas e jogos são motivados pelo Zé Pelintra; Falência e 
perca de bens materiais são fomentados pelo Exu do Lodo (MACE-
DO, 2004, p. 47). Como foi apontado no parágrafo anterior, boa parte 
dos “demônios” catalogados por Macedo são entidades de religiões 
afro-brasileiras. O líder iurdiano chega a responsabilizar índios e ne-
gros, sob a anuência da Igreja Católica, pela disseminação e atuação 
dos “demônios” no Brasil:

2   Macedo dedica o livro “A todos os pais-de-santo e mães-de-santo da nossa pátria” (MACEDO, 
2004, p. 6).
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Quando os primeiros escravos chegaram ao Brasil, trou-
xeram com eles as seitas animistas e fetichistas que per-
meavam seus países de origem na África. Aqui, encon-
traram muita afinidade por parte dos índios que tinham 
também uma forma de religião semelhante, onde os es-
píritos dos mortos eram consultados e onde se faziam 
trabalhos para agradar aos desencarnados ou deuses 
em seus rituais, ora folclóricos, ora macabros. Para evitar 
atritos com a Igreja Católica, os escravos que praticavam 
a macumba, inspirados pelas próprias entidades demoní-
acas, passaram a relacionar os nomes dos seus deuses 
ou, para ficar mais claro, demônios, com os santos da 
Igreja Católica. Assim, podiam escapar à grande perse-
guição que a própria Igreja Católica moveu contra eles, 
após a libertação dos escravos, por praticarem tais cultos 
(MACEDO, 2004, p. 44). 

Outro grande destaque dado por Macedo acerca das ações 
dos demônios é o papel destes como causadores de doenças men-
tais. Segundo o líder iurdiano, o “espiritismo” – umbanda, quimbanda, 
candomblé e kardecismo – “é uma fábrica de loucos e uma agência 
onde se tira o passaporte para a morte e uma viagem para o inferno” 
(MACEDO, 2004, p. 75). Além disso, para o bispo: 

Os maiores médicos do Rio de Janeiro já chegaram à 
conclusão de que o espiritismo é a maior fábrica de lou-
cos que existe. (...) Basta uma visita aos consultórios 
psiquiátricos para verificarmos que os pacientes, muitas 
vezes jovens e inteligentes, são pessoas que foram des-
graçadas por essa praga, perante a nossa sociedade. Se 
o povo brasileiro tivesse os olhos bem abertos contra a 
feitiçaria, a bruxaria e a magia, oficializadas pela umban-
da, quimbanda, candomblé, kardecismo e outros nomes, 
que vivem destruindo as vidas e os lares, certamente 
seríamos um país bem mais desenvolvido (MACEDO, 
2004, p. 62).

Como evidencia-se nas citações acima, o autor iurdiano de-
fende uma tese racista ao afirmar que um dos motivos para o entra-
ve do desenvolvimento do Brasil é devido à prática do espiritismo 
efetuada por parte de sua população, especialmente a de origem 
africana e indígena. Embora haja citações ao kardecismo (de origem 
europeia), é bastante clara a ênfase dada às religiões de matriz afri-
cana como maléficas. Em nenhum momento, fatores históricos como 
o processo de colonização - que fomentou o desenvolvimento do 
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capitalismo europeu submetendo territórios coloniais aos interesses 
das metrópoles - são mencionados como possíveis causadores do 
atraso no desenvolvimento econômico brasileiro. Toda culpa é re-
legada a uma suposta religiosidade demoníaca oriunda dos povos 
que foram massacrados, violentados e escravizados durante todo o 
processo de colonização.

Testemunhos e exorcismos de fiéis

A IURD constata as ações dos demônios na vida das pessoas 
por intermédio dos testemunhos dos fiéis (MACEDO, 2004, p. 93). 
Através dos relatos testemunhais é possível analisar tanto os males 
que os demônios causam na humanidade quanto o papel da IURD na 
libertação das pessoas que estão sob a ação desses seres infernais. 
A Igreja possui cultos temáticos específicos para cada dia da sema-
na3. Dentre as reuniões que mais enfatizam a ação dos demônios 
na humanidade está a Sessão Espiritual do Descarrego dedicada a 
solucionar problemas de ordem espiritual na vida das pessoas. 

Em 26 de abril de 2019, foi realizada uma reunião da Sessão 
do Descarrego, no Templo de Salomão, cujo objetivo era a cura de 
pessoas depressivas4. Sob a liderança do bispo Edir Macedo e do 
bispo Renato Cardoso, alguns fiéis foram chamados ao altar para 
testemunharem sobre os seus respectivos quadros depressivos. 
Dentre estes testemunhos, Macedo chama ao púlpito “uma fiel que 
estava para se matar”5 e manifestava demônios nas reuniões da Igre-
ja Universal. Em seu relato, a iurdiana afirma que após comparecer 
uma consulta médica recebeu o diagnóstico de depressão. Entretan-
to, recusou-se a tomar a medicação receitada pois, como serva de 
Deus, queria que a cura de sua doença viesse deste. Ela acreditou 

3  Em meados de março de 2022, os temas dos cultos da Igreja Universal estão divididos da 
seguinte forma: Segunda, “Congresso para o Sucesso” – aborda a temática da prosperidade 
financeira. Terça, “Corrente dos 70” – corrente de curas e libertações. Quarta, “A Escola da 
Fé Inteligente” – versa sobre como os fiéis devem agir no seu dia a dia com o objetivo de 
alcançarem a salvação e terem uma vida de sucesso. Quinta, “Terapia do Amor” – culto sobre 
felicidade conjugal. Sexta, “Sessão do Descarrego” – cura de problemas de ordem espiritual. 
Sábado: “Jejum das Causas Impossíveis” – reunião de jejum e oração que objetiva a reso-
lução de “situações impossíveis” que atormentam a vida dos fiéis. Domingo, “Encontro com 
Deus” - dedicado aos fiéis que desejam sentir-se mais perto da presença divina.

4   Sessão do Descarrego com o Bispo Macedo, 26/04/19. Vídeo disponível em: <https://bit.
ly/2lZOlpL>. Acesso em: 17 mar. 2022. 

5  Ibidem.

https://bit.ly/2lZOlpL
https://bit.ly/2lZOlpL
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que indo a um culto da Universal não mais manifestaria demônios em 
seu corpo e ficaria curada da depressão por intermédio da oração. 
Após ouvir as palavras do líder iurdiano, uma sensação de leveza 
tomou conta do corpo da fiel juntamente com um sentimento inexpli-
cável de alegria. Indagada pelo bispo Macedo, ela afirmou que nutria 
pensamentos suicidas e, além disso, ouvia vozes e enxergava vultos. 
Em seguida, o líder iurdiano diz:

Você que é depressiva, que está me assistindo em casa 
(...) vocês que ouvem vozes, vocês ouvem a voz daquilo 
que está dentro de vocês. É o espírito da dúvida. Quan-
do você vê vultos, você vê a imagem daquilo que está 
dentro de você que é o espírito da depressão que vai 
sufocando, vai apertando a sua alma. (...) O que que o 
diabo, esse espírito do inferno, faz a pessoa sentir, faz 
com o depressivo? Faz ela ficar em dúvida. A dúvida traz 
medo, preocupação, insegurança, ansiedade. Contra a 
dúvida não tem remédio (...) Quando você manifesta a fé 
na palavra de Deus (...) Então, essa fé é que neutraliza 
ação da dúvida, do mal. Amém, pessoal? (...) o mal fala 
“dúvida”, dá dúvida, o bem traz fé6. 

Em outros cultos da Sessão do Descarrego, são comuns os 
testemunhos de féis relatando penúrias em diversos aspectos de 
suas vidas (problemas conjugais, psicológicos, de saúde, financei-
ros, dentre outros) que foram superadas graças o auxílio da Igreja 
Universal. A manifestação de demônios nas pessoas que são ator-
mentadas por eles também se faz presente nesses cultos. Pessoas 
“manifestadas” são levadas ao altar onde o demônio é entrevistado, 
posto de joelhos, humilhado e expulso do corpo de seu hospedeiro 
pelo pastor. Durante a entrevista é costumeiro o espírito falar o seu 
nome (quase sempre ligado a uma entidade de religiões afro-brasi-
leiras) e os males que já causou na vida da pessoa e sua família. 
Segundo Gomes, a manifestação de espíritos nos cultos iurdianos:

Trata-se, de fato, de fenômeno semelhante ao transe 
místico do Candomblé e Umbanda quando “descem” os 
orixás ou caboclos. A personalidade do indivíduo cala 
e uma nova entidade pessoal assume o seu lugar. Não 
simplesmente o corpo, mas a consciência do homem 
cede lugar à de um demônio. Note-se que, de fato, ape-
nas um demônio por vez pode assumir o controle de uma 
consciência e um corpo humanos. (...) Porém há uma 

6  Ibidem.
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diferença fundamental com relação ao Candomblé. En-
quanto na religião yorubá a entidade que se manifesta, 
sendo positiva e divina, domina, impera, não é contradita 
e tem a submissão dos presentes aos seus “quereres”, 
na Igreja Universal, sendo negativa e demoníaca, é do-
minada, contida, humilhada, torturada e, enfim, expulsa 
(GOMES, 1994, p. 13).

Na Universal, as pessoas podem se livrar da ação dos de-
mônios seguindo um receituário de dez passos estipulados por Edir 
Macedo que consistem em: 1) aceitar Jesus como único salvador, ou 
seja, “significa abandonar a vida antiga; virar as costas ao erro e sub-
meter-se a Ele através da Sua Palavra. Significa também negar-se a 
si mesmo, tomar a sua cruz e ir após Ele” (MACEDO, 2004, p. 133); 
2) frequentar as reuniões de libertação da Igreja Universal, onde são 
realizadas sessões de exorcismo;3) batizar-se nas águas e abando-
nar completamente os costumes e influências “mundanas”; 4) buscar 
o batismo pelo Espírito Santo através de jejum, oração constante e o 
cultivo de um intenso desejo de receber o batismo de fogo7; 5) andar 
em santidade, não mantendo qualquer tipo de ligação com diabo e 
seus servos; 6) ler a Bíblia diariamente; 7) evitar as “más compa-
nhias”, desligando-se totalmente de pessoas que não professam a 
mesma fé; 8) frequentar reuniões da Igreja Universal que versam so-
bre outros temas como prosperidade financeira, vida conjugal etc.; 9) 
ser fiel nos dízimos e ofertas, pois aqueles que não o fazem roubam 
a Deus e ficam à mercê da ação dos demônios; 10) orar e vigiar sem 
cessar, pois Satanás vive sempre à espreita tentando destruir a vida 
de quem não está em dia com seus compromissos para com Deus 
(MACEDO, 2004, p. 132-140).

7  A Igreja Universal está ligada a denominação religiosa pentecostal, mais especificamente ao 
neopentecostalismo. Os pentecostais enfatizam os dons do Espírito Santo na vida das pesso-
as. O caminho para a salvação da alma deve passar pelo batismo das águas e pelo batismo 
de fogo, que é propiciado pela ação do Espírito Santo. A descida do Espírito é evidenciada 
pelo “falar em línguas”, ou glossolalia, fenômeno que remete ao texto bíblico de Atos capítulo 
2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Cristo e estes puderam falar, e com-
preender, as diversas línguas de uma multidão de estrangeiros que estavam reunidos com 
eles em Jerusalém. A glossolalia é um fenômeno presente nos cultos de igrejas da primeira e 
segunda gerações do pentecostalismo brasileiro (Congregação Cristã no Brasil, Assembleias 
de Deus, Igreja Pentecostal Deus é Amor, dentre outras), contudo, em comparação, se faz 
pouco presente, mas não ausente, nos cultos iurdianos.
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Sacrifícios financeiros para se livrar dos demônios

Dentre os dez passos elaborados por Macedo, um dos mais 
contundentes é a fidelidade aos dízimos e ofertas. O dízimo é a dé-
cima parte dos rendimentos pessoais do fiel e o seu pagamento é 
mensal. Já as ofertas são doações voluntárias que os fiéis cedem à 
Igreja durante a realização dos cultos. A IURD ampara boa parte da 
sua doutrina na Teologia da Prosperidade. Segundo esta, Deus quer 
que seus servos sejam prósperos, saudáveis e possuam felicidade 
em vida. Não é necessário que o fiel espere a chegada da pós-vi-
da para se tomar posse das bênçãos divinas, pois ele pode fazê-lo 
no mundo terreno e o caminho para a tomada de posse das graças 
divinas é o sacrifício financeiro. Edir Macedo defende que ao fazer 
doações monetárias para a IURD as pessoas não estão ajudando a 
manter a instituição, mas fazendo um investimento em suas próprias 
vidas. Para ele, “Quem dá tudo recebe tudo de Deus. É inevitável. 
É toma lá, dá cá” (MACEDO, 2007, p. 207). Portanto, para o líder 
da Igreja Universal, o segredo da prosperidade, saúde e felicidade é 
fazer vultosas doações em dinheiro para a Igreja.

O passado mostra que Abraão, Isaac e Jacó tinham um 
Deus grande, que prosperou, grandiosamente, a vida de-
les. E a Bíblia diz que Deus não mudou. Quando alguém 
faz um sacrifício financeiro, Deus fica sem opção. Ele tem 
a obrigação de responder, porque é sua promessa. É a 
fé. Basta seguir o que Deus disse: “Provai-me nos dízi-
mos e nas ofertas” (MACEDO, 2007, p. 215).

Saúde perfeita, prosperidade financeira, felicidade conjugal e 
vida eterna. Tudo isso foi deixado de herança por Deus aos homens 
no momento da criação. Porém ao desobedecer a Deus, comendo 
da árvore do conhecimento, o homem afastou-se da presença divi-
na e do seu “estado natural, que é o da graça, virtude, felicidade e 
abundância” (MACEDO, 2000, p. 11). Segundo Macedo, “solidão e 
mágoa, doença e sofrimento, pobreza e fracasso, ódio e morte, todas 
essas coisas são evidências de que o ser humano vive afastado do 
seu verdadeiro caminho” (MACEDO, 2000, p. 18) que é Jesus Cristo. 
Este, ao morrer na cruz, livrou os homens de todo o sofrimento terre-
no. Dessa forma:
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Ser cristão é ser filho de Deus e co-herdeiro de Jesus; 
dono, por herança de todas as coisas que existem na 
face da Terra; proprietário de todo o Universo. Isso não é 
arrogância nem utopia; pelo contrário, é ocupar a posição 
que Deus quer que ocupemos, viver na real condição de 
filho de Deus, manifestando a Sua glória e exuberância. 
(MACEDO, 2000, p. 13).

Se uma vida miserável, enferma e atribulada é sinal de pos-
sessão demoníaca (MACEDO, 2004), uma vida próspera, abundan-
te, saudável e feliz é sinal de bênção divina. É isso que evidencia 
os diversos testemunhos de fieis iurdianos veiculados pelos meios 
de comunicação da Igreja. Dentre esses, destacamos os seguintes 
testemunhos: um ex-morador de rua, que coletava material reciclável 
para conseguir dinheiro, realizou uma série de sacrifícios financeiros 
nos altares da IURD, alcançou a graça de montar uma empresa com 
41 funcionários, adquiriu casa própria, automóvel e conquistou plena 
felicidade conjugal8; um jovem de 20 anos de idade que começou a 
sacrificar quando criança, vendeu doces nos semáforos para levantar 
o dinheiro e conseguiu alcançar uma renda mensal de 100 mil reais 
aos 16 anos de idade9; uma fiel (bem sucedida financeiramente) co-
meçou a se afundar em dívidas, contudo, após realizar os sacrifícios, 
adquiriu imóveis de alto padrão, carros importados, um barco e um 
apartamento de cobertura em um dos condomínios mais luxuosos do 
litoral paulista10; um ex-boia-fria que vivenciou inúmeras dificuldades 
financeiras ao longo de sua juventude, após frequentar a IURD e 
realizar os sacrifícios, casou-se, montou uma empresa no ramo de 
jardinagem e passou a ser “um homem completamente realizado”11. 
Apesar de cada testemunho ter a sua especificidade, existem ele-
mentos em comum que devem ser considerados. Os testemunhantes 
encontravam-se em uma vida de sofrimento antes de adentrarem a 
Igreja Universal e o sacrifício monetário foi o meio que encontraram 
para livrarem-se de suas mazelas. Além disso, a ostentação de bens 
materiais e o consumo são características que evidenciam a bênção 
divina.  

8  Testemunho do ex-mendigo Darci. Vídeo disponível em: <t.ly/Tz2V>. Acesso em 17 mar. 
2022.

9   Gabriel Testemunho - Fogueira Santa Novo com bispo Adilson. Vídeo disponível em: 
<t.ly/rdTQ>. Acesso em: 17 mar. 2022.

10  FOLHA UNIVERSAL. Basta de humilhação. 09 dez. 2012, p. 2i.
11  Ibidem. 

http://t.ly/Tz2V
http://t.ly/rdTQ
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A ênfase nas benesses que recairão na vida dos dizimistas e 
ofertantes também é latente nas pregações dos pastores iurdianos, 
tal como a que foi proferida por um pastor num culto celebrado no 
templo sede da IURD na cidade de Vitória da Conquista – BA:

Quando você fala de dízimo, muitos aqui não gostam. 
Mas, se você não for fiel não adianta. (...) Se você não 
for fiel, Deus não vai abençoar. Tá escrito aqui no livro de 
Isaías (...) “Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as rique-
zas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o 
Deus de Israel, que te chama pelo teu nome”. (...) Quer 
dizer, (...) olha o que Deus promete: dar pra você os te-
souros escondidos. Riquezas encobertas. Ou seja, ele 
promete revelar pra ti o que até não foi revelado. Imagine 
Deus revelando pra ti o salário dos teus sonhos. Reve-
lando pra ti o trabalho que você deseja. Revelando pra ti 
a saúde que você quer. Revelando pra ti o faturamento 
da sua empresa, que você tanto quer. Revelando pra ti a 
condição econômica que você sonha em ter. Deus pro-
mete revelar pra você esses tesouros! Mas há um preço: 
a fidelidade. Você ser fiel a ele. Você separar o dízimo. 
(...) Então passe a ser dizimista. (...) E você que já é di-
zimista, (...) coloca na sua mente, pura e somente isso: 
“eu vou ser dizimista semanal. Toda segunda-feira vou 
devolver dízimo”. Deus vai lhe abençoar pra isso. Deus 
vai lhe honrar pra isso12.

Demonologia iurdiana, ideologia e combate à evasão de membros

Para a Igreja Universal, a origem dos problemas materiais que 
afligem as pessoas é de ordem espiritual. As mazelas sofridas pela 
humanidade são causadas por demônios e as dádivas são ações do 
Espírito Santo. Para a IURD, não é a materialidade que produz as 
ideias religiosas, mas a espiritualidade que produz a vida material. Ao 
excluir os fatores sócio-históricos do processo de produção da vida 
material dando ênfase a ação de deuses e demônios, a Universal 
acaba por produzir uma interpretação ideologizada da realidade con-
creta. Segundo Gorender (2002, p. XII-XIII), as ideias religiosas – e 
as ideologias em geral – não se desenvolvem de maneira autônoma 
e separada da vida material, mas são dependentes desta. Além dis-
so, as ideologias possuem um caráter ilusório pois a ideia aparece 

12  Discurso proferido na noite de 19 fev. 2019, em um templo da Igreja Universal do Reino de 
Deus, situado no centro de Vitória da Conquista - BA, durante um culto com a temática de 
prosperidade financeira.
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enquanto construtora da vida material e não o seu inverso. Dessa 
forma, tal como nos aponta Chauí, as ideologias acabam por ocultar 
a realidade social, suas contradições e “tenderão a esconder dos ho-
mens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a 
origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação 
política” (CHAUÍ, 2006, p. 23). 

Os demônios são um elemento necessário para justificar as 
más condições de vida das pessoas que procuram a Igreja Univer-
sal, pois mascaram as contradições sociais, a estrutura de domínio de 
classe existente na sociedade capitalista e a ineficácia do Estado em 
amenizar as demandas das classes subalternas. Além disso, a demo-
nologia iurdiana sustenta e é sustentada pela doutrina da Teologia da 
Prosperidade, pois para combater a ação dos demônios é necessário, 
dentre outras demandas, cumprir fielmente com os dízimos e as 
ofertas, principal meio de angariação de recursos que sustenta toda 
a estrutura da Igreja Universal. A promessa de uma vida abundante 
àqueles que realizam doações impulsiona as ofertas dos fiéis. Por 
outro lado, o medo da ação dos demônios ajuda a combater a evasão 
dos membros, pois segundo Macedo, estar sob a graça do Espírito 
Santo e protegido das atividades demoníacas “é um estado e não uma 
condição” (MACEDO, 2004, p. 115). Isso quer dizer que “O batismo 
com o Espírito Santo é um ato que deixa o batizado num estado de 
graça perante Deus, mas, se essa pessoa vier a cair em pecado e 
consequentemente negar a Jesus passando a resistir ao Espírito, aí 
sim, o diabo terá uma brecha para entrar” (MACEDO, 2004, p. 149).

Casos de ex-obreiros13 que foram acometidos por doenças 
incuráveis, sofreram mortes violentas, cometeram suicídio e que 
estiveram à mercê de toda sorte de desgraças são rememorados 
nos meios midiáticos ligados à Igreja Universal com o intuito de 
demonstrar o que acontece com quem deixa a Igreja.

Durante uma reunião da IURD, o bispo Edir Macedo exibe um 
vídeo onde é narrada a história de um rapaz que abandonou a obra e 
foi assassinado pela polícia14. Segundo o narrador do vídeo, antes de o 

13   Os obreiros são leigos da Igreja Universal que realizam trabalho voluntário nos templos. Re-
ceber e encaminhar os visitantes, buscar novos membros, vender jornais da IURD, higienizar 
os templos e auxiliar os pastores durante os cultos, estão entre algumas de suas atribuições.

14  Ex-Obreiro saiu do Altar. Vídeo disponível em: <https://bit.ly/2KXv01b>. Acesso 
em: 17 mar. 2022.
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obreiro se afastar da Universal, o diabo prometeu a ele que o afastaria 
da Igreja e o mataria. Entretanto, antes de tirar a sua vida, o demônio 
afirmou que sua vítima o veria. Em seguida, é exibida no telão a imagem 
do jovem morto, estirado ao chão junto a uma poça de sangue e com os 
olhos vidrados. Ao longo da exibição da forte imagem, o bispo diz:

Olha a figura dele. Ele tá morto aí, mas com olhos aber-
tos. Exatamente como diabo falou pra ele: “Você vai me 
ver! Você vai me ver quando você for pro inferno.” Olha 
só o olhar dele. Não se brinca com Deus! Amém? Não 
se brinca com Deus. Não se brinca com o altar. Não se 
brinca com as coisas de Deus15.

  Em uma reportagem veiculada pelo canal do Youtube Obreiros 
em Foco, ligado à Igreja Universal, nos é apresentada a trágica história 
de um jovem obreiro que, após se afastar das atividades da Igreja, con-
traiu o vírus HIV, desenvolveu AIDS e faleceu em decorrência da doença. 
A reportagem busca alertar os fiéis para que nunca “deixem de vigiar”, 
pois se saírem da presença do Espírito Santo, abrirão os caminhos para 
que os demônios destruam suas vidas16. Em outra reportagem veicula-
da no mesmo canal, nos é apresentada a história de uma jovem obreira 
que se afastou da Igreja, caiu em depressão e cometeu suicídio17.

Inspiradas pelos testemunhos de sucesso, muitas pessoas 
procuram a IURD para por fim aos seus sofrimentos por meio dos sa-
crifícios financeiros. Porém nem todos que seguem o receituário da 
Universal alcançam uma vida abundante. A frustração poderia levar 
essas pessoas a deixarem a instituição, porém a constante reme-
moração das tragédias ocorridas com aqueles que se afastaram da 
Igreja acaba por coibir essa evasão.

Considerações finais

Os demônios são peças-chave na dinâmica da Igreja Univer-
sal, pois neles é depositada a culpa de todos os males do mundo e, 
em contrapartida, a IURD autoproclama-se como a instituição mais 
habilitada a combater suas ações. Em uma conjuntura sócio-históri-

15  Ibidem.
16  O vídeo original foi retirado do canal “Obreiros em Foco”, porém uma cópia poder ser encon-

trada em: <t.ly/0b0f>. Acesso em 17 mar. 2022.
17 O vídeo original foi retirado do canal “Obreiros em Foco”, porém uma cópia poder ser encon-

trada em: <t.ly/yuJV>. Acesso em 17 mar. 2022.

http://t.ly/yuJV


38

ca que favorece a reprodução de mazelas sociais, a explicação iur-
diana para a causa dos males terrenos possui grandes chances de 
serem assimiladas por pessoas que encontram-se em situações de 
penúria. Além disso, ante a incapacidade do Estado de sanar as ma-
zelas da parcela populacional mais desfavorecida economicamente, 
o discurso iurdiano de alento aos males terrenos através do comba-
te aos demônios é potencializado junto aos estratos dessas classes 
sociais. A Igreja Universal apropria-se das deidades das religiões de 
matriz africana, as demonizam e utilizam as entidades em seu vasto 
panteão de demônios. Toda a intepretação da demonologia iurdiana 
sobre as causas dos males terrenos que afligem os homens encon-
tra-se invertida, pois, ao afirmar que o mundo sócio material é deter-
minado pela ação de deuses e demônios, a Igreja Universal produz 
uma ideologia que mascara os fatores sociais que contribuem para 
a criação das agruras das pessoas que buscam seus templos. Além 
disso, a solução iurdiana centrada na necessidade da realização de 
sacrifícios financeiros como meio para a libertação da ação dos de-
mônios favorece as arrecadações monetárias que são fundamentais 
para a manutenção e expansão da instituição. Por fim, ao condicionar 
a proteção dos fiéis contra as ações dos demônios a um estado que 
deve ser constantemente manutenido - sob pena de desencadear 
obras demoníacas que porão a vida e a pós-vida do fiel em risco - a 
IURD evita a evasão de membros.
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RESUMO
O presente artigo tem intenção de colocar em discussão a Instituição 
Assembleia de Deus – IEADI, na cidade de Imperatriz, localizada no 
sudoeste do estado do Maranhão em relação a conceitos de Domi-
nação e poder, categoria esta trabalhado na perspectiva Weberiana, 
e a categoria conflito social na perspectiva de George Simmel gerado 
em seu campo religioso na cidade. A IEADI possui cerca de 38.856 
membros segundo dados da secretaria geral da instituição e também 
do IBGE (2010), ou seja (15,7% da população do município), congre-
gações, escolas, seminários teológicos, associações beneficentes, 
jornais impressos entre outros constituem parte do seu domínio. Par-
tindo desta compreensão, do que acontece na Assembleia de Deus 
em Imperatriz não é um fato isolado, apresentaremos conceitos da 
teoria de Weber e Simmel sobre as relações de dominação, poder e 
conflitos entre a Assembleia de Deus e seu campo religioso na cida-
de de Imperatriz. 
Palavras – Chaves: Dominação, Poder, Campo Religioso, Assem-
bleia de Deus.

ABSTRACT: This article intends to put into discussion, the Assem-
bly of God Institution - IEADI, in the city of Imperatriz, located in the 
southwest of Maranhão state regarding concepts such as Domination 
and power, a category that is worked in the Weberian perspective, 
and also to conflicts. from the perspective of George Simmel, raised 
in his religious camp in the city. IEADI has about 38,856 members 
according to data from the general secretary of the institution and also 
from IBGE (2010), if (15.7% of the population of the municipality), con-
gregations, schools, theological seminaries, charitable associations, 
printed newspapers among others constitute part of your domain. 
Starting from this understanding, that what happens in the Assembly 
of God in Empress is not an isolated fact, we will present concepts of 
Weber and Simmel’s theory of the relations of domination, power and 
conflicts between the Assembly of God and its religious field in the city 
of Empress.
Keywords: Domination, Power, Religious Field, Assembly of God.
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Introdução

Assembleia de Deus é uma denominação evangélica de natu-
reza protestantes – pentecostal que desde o momento da sua funda-
ção em 1911 vem se expandindo de maneira vertiginosa, ao ponto de 
com o crescimento nos estados e municípios brasileiros, a instituição 
se aparelha e se organiza de maneira que hoje é a maior denomina-
ção protestante no País e o segundo maior grupo religioso no Brasil.

Todo esse crescimento acabaria por gerar relações de domi-
nação e poder no campo religioso brasileiro e discussões das mais 
diversas ordens, inclusive entre as denominações evangélicas que 
juntas somam 22,2% da população brasileira segundo o IBGE.

A luta por alcançar ‘’almas’’, ‘’propagação do evangelho’’, proje-
to de poder político e sociais estão para além das questões espirituais, 
várias instituições evangélicas constroem suas relações com base na 
lógica de interesses, ‘’ Igreja – Membro’’. Vendo isso como elemen-
to catalisador para uma projeção institucional e dominação do campo 
religioso, outras questões especificas serão abordadas nesse ensaio 
para a percepção de conflitos gerados internamente e externamente.

Na cidade de Imperatriz, a IEADI1 – Igreja evangélica Assem-
bleia de Deus em Imperatriz, começou tímida, mas logo seus líderes 
desejaram a conquista e ampliação na cidade e adjacência. Atual-
mente a instituição tem suas denominações espalhadas por 17 Esta-
dos da Federação e ainda está em ritmo de expansão.

A disputa por cargos político em esferas municipais, estaduais 
e federais, o alto índice de consagração e ordenação de pastores 
para a militância institucional, a inculcação na mentalidade dos fiéis 
em relação ao ‘’tocar em todas as partes da sociedade’’, a abertura 
de novas congregações – Igrejas, o uso dos mais variados meios de 
comunicação (rádio, Tv, redes sociais, etc.), convenções pastorais, e 
as inúmeras programações são apenas parte de toda estrutura que a 
Assembleia de Deus domina em seu campo religioso em Imperatriz.

A IEADI possui cerca de 38.856 membros segundo dados 
da secretaria geral da instituição e também do IBGE (2010), ou seja 

1    A  Assembleia de Deus em Imperatriz (IEADI) foi fundada pelo Pastor Plinio Pereira de Carva-
lho, que migrou do Estado do Piauí com a família e alguns amigos. O dia 16 de setembro de 
1952 constitui-se o marco de fundação da Assembleia de Deus em Imperatriz, em uma casa 
comprada pelo pastor Plínio. (OLIVEIRA, 2021, p.63).
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(15,7% da população do município), congregações, escolas, seminá-
rios teológico, associações beneficente, jornais impressos entre ou-
tros constituem outra parte do seu domínio. Partindo desta compre-
ensão, do que acontece na Assembleia de Deus em Imperatriz não 
é um fato isolado, apresentaremos a partir dos conceitos de Weber 
(2003) e Simmel (1983) as relações de dominação poder e conflito 
entre a Assembleia de Deus em Imperatriz, além de usarmos a cate-
goria trabalhado por Bourdieu (2005) para explicar o campo religioso.

1. Dominação e Poder: conceitos essenciais

As teorias do Sociólogo Alemão são de extrema importância 
para o estudo da religião, como espécie de lente apurada, se perce-
be como maior clareza o fenômeno religioso. Weber, no início, não 
tinha suas pretensões voltadas para o estudo das religiões, foi so-
mente ao se relacionar com empresários alemães bem-sucedidos de 
natureza religiosa calvinista da sua época, que despertara a devida 
importância para o tema.

Com o olhar apurado, percebeu de perto a relação entre a 
crença religiosa e econômica, e como essa relação acabou dando 
certo. Ampliando seu olhar as questões religiosas, escreve a famo-
sa obra ‘’ A ética protestante e o espirito do capitalismo’’ (We-
ber,2016). Depois disso, Weber se aproxima com dedicação acerca 
do estudo sociológico da religião, o que o transforma como uma das 
autoridades sobre o tema.

Outro tema trabalhado por Weber, está em sua obra Econo-
mia e Sociedade (Weber,2004), que fala sobre a sociologia da domi-
nação. Para ele, a pesquisa sociológica da religião deve se estruturar 
simplesmente na análise do poder religioso. O fato da sua obra não 
abordar somente o estudo da dominação religiosa, não significa que 
este tema não ocupe posição de destaque em seu pensamento.

Para Max Weber, a dominação se ocupa de alguns ‘’tipos pu-
ros’’, em outras palavras pode assumir pelo menos três formas es-
pecificas. A vigência de sua legitimidade poder ser, primordialmente:

1. De caráter racional: onde a legitimidade de quem a pos-
sui, descansa na ideia de ordens instruídas, previamente 
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estabelecidas. Nesse aspecto, a Burocracia é de suma im-
portância para este tipo de dominação.

2. Um segundo tipo de dominação puro é o tradicional: 
baseada nas crenças cotidiana, na santidade das tradi-
ções vigente desde sempre e na legitimidade daqueles 
que, em virtude dessas tradições acabam representando 
a autoridade. Há um forte apoio na sacralidade e tradição. 

3. Dominação carismática: tem por base uma nova revela-
ção, na veneração extraordinária da santidade, do poder 
heroico, ou do caráter exemplar. É uma pessoa que passa 
a servir de exemplo e referencial para determinada insti-
tuição social.

Estes tipos de dominação podem ser encontrados em vários 
contextos, como é o caso da religião, onde alguns poderes tradicio-
nais e carismáticos podem ser mesclados um ao outro. Em minha 
inserção em campo, participando de alguns cultos e reuniões na IE-
ADI2, e em conversa com alguns membros frequentadores assíduos 
dos trabalhos na instituição, pude perceber a influência e poder de 
dominação que um dos seus líderes detinha.

A figura do atual presidente da IEADI, pr. Raul Cavalcante 
Batista, com 65 anos de idade, e que está há 24 anos na presidência 
da Igreja, desde 1993, reflete bem a fundição do poder tradicional e 
poder carismático. Fazendo uso dos seus dotes e formações para 
dar a continuidade ao seu projeto de poder particular na frente da 
Igreja, o pastor carrega em sua imagem a representatividade de lí-
der ‘’protetor da tradição’’ herdada dos pais fundadores da Igreja em 
Imperatriz, e também do carisma por seu reconhecimento de homem 
de caráter exemplar.

Segundo Costa (2011), o atual presidente da IEADI nasceu na 
cidade de Imperatriz, em 02 de abril de 1952, professa sua fé aos 7 anos 
de idade submetendo aos rituais de inserção de membros da instituição 
aos 13 anos, casado com Rute Ribeiro. Antes de ser consagrado a pas-
tor foi gerente de banco (Bradesco, Comind, Agrobanco e Banco do es-

2   IEADI – Assembleia de Deus de Imperatriz. sigla utilizada pelos membros da instituição que 
significa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, termo de igual modo usado nesse trabalho 
para representar a Instituição.
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tado de Goiás). A experiência adquirida pelos bancos foi de suma im-
portância na implantação de um novo modelo de projeto trabalho pela 
IEADI em 1993, ano que assumi a liderança da instituição.

Em conversa informal com alguns fiéis, e também com líde-
res de outras Igrejas, inclusive de orientação religiosa diferente, foi 
perguntado se conheciam e quais os fatores diferenciadores de vida 
do pastor presidente da IEADI pr. Raul Cavalcante que o diferencia-
va dos demais? entre muitas respostas duas me chamara atenção, 
por conta da objetividade e repetição entre as repostas, quase todos 
destacaram: ‘’Homem de Deus e Carisma’’.

A categoria de carisma para Weber acaba levando em con-
sideração o Cristianismo Primitivo, porém Weber lhe acrescenta um 
novo significado:

O carisma pode ser – só nesse caso merece tal nome 
com pleno sentido – um Dom que o objeto ou a pessoa 
possui por natureza e que não se pode alcançar com 
nada. Ou que pode e deve criar-se artificialmente na pes-
soa ou no objeto, recorrendo a um meio extraordinário 
qualquer” (Weber, 2004b, p. 328).

É válido ressaltar que a dominação carismática é no pensa-
mento de Weber uma relação social puramente pessoal. Na definição 
Weberiana percebe-se o ‘’capricho’’ com qual o líder escolhe seus 
subordinados, além do caráter irracional desta manifestação de po-
der. Ao analisar o quadro de pastores da IEADI, é bem visível que em 
sua grande maioria, sobretudo os pastores que estão na frente das 
maiores Igrejas em Imperatriz, e que precisaram da influência do Pr. 
Raul para conquistarem seus troféus no campo religioso, se subor-
dinam piamente à sua liderança, como se tivesse um débito eterno 
com ‘’aquele que lhe estendera a mão’’ lhe dando oportunidades.

Analisando por esse aspecto, fazendo uso de uma atuação 
extraordinária, o presidente da IEADI, detendo o carisma, acaba con-
seguindo com isso socialmente legitimar seu poder, e ser reconheci-
do pelos seus atos. Diferente da dominação burocrática estabeleci-
da, o líder carismático não depende das regras instituídas, como se 
as normas vigentes não surtissem muito efeito para ele, sua postura 
e caráter é incontestável, se possível for propõem até mesmo uma 
mudança de estrutura.
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1.1 Sacerdote - Pastor, Profetas e Magos: Agente do Campo Re-
ligioso

Weber destaca três figuras que são fundamentais na corrida 
e disputa pelo poder religioso, poder que Bourdieu definiu como ‘’o 
monopólio do exercício legitimo do poder de modificar em bases du-
radouras e em profundidade a prática e visão do mundo dos leigos’’ 
(BORDIEU, 2003, p. 88). 

O primeiro dele, considerado como agente é o sacerdote, que 
em concepções gerais é tradicionalmente conhecido como ‘’Pastor’’, 
assim é conhecido os líderes espirituais das Assembleias de Deus 
não somente em Imperatriz, mas em todo o Brasil. recebe a mesma 
carga de sentido dos conceitos trabalhados por Weber. Sacerdote e 
Pastor sempre têm a mesma conotação na instituição. E aqui per-
cebemos em razão de que: o Sacerdote, aquele que detém o poder 
burocraticamente estabelecido, nas religiões do livro.

Todos os sacerdotes – pastores das Assembleias de Deus em 
Imperatriz, acreditam que Deus o convocara para uma ‘’grande obra 
a realizar na cidade’’, e que sua ‘’chamada’’, termo como é falado na 
instituição á aqueles que tem ministério pastoral, segundo eles preci-
sam estar alicerçado aos padrões bíblicos.

Uma vez chamado, o funcionário do campo religioso passa a 
possuir o saber, sendo responsável pela verdadeira interpretação das 
doutrinas e pela administração da congregação. Ao receber a oração 
consagratória, depois daquele momento é como se os ‘’escolhidos’’ ao 
ministério vestissem uma nova roupagem com essa representativida-
de. Seu poder acaba derivando de dominação racional e tradicional.

O profeta e o mago são aqueles que procuram manipular a 
relação que há na esfera do sagrado através de elemento de coerção 
que o divino o acaba proporcionando. Analisando por esse ângulo, 
seus seguidores se tornam clientes. A exemplo de muitos casos bí-
blicos, a título de compreensão desse conceito trabalhado por We-
ber, destacamos: ‘’muitos reis em Israel sustentavam profetas para 
manusear resultado a seu favor, é o caso do rei Acabe (1Reis 22,2),’’ 
em um contexto desfavorável, ele procurava seus profetas com o ob-
jetivo de receber um serviço manipulado das forças espirituais, com 
resposta positiva numa relação de clientelismo.
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Outra função do profeta se encontra no exercício de contestar 
a ordem estabelecida, por meio de instrumento de dominação pura 
trabalhado por Weber, o carisma sustentado por outros adjetivos, 
como por exemplo, o prodígio tem a capacidade de formar um grupo 
de seguidores, pessoas adeptas às suas crenças.

O profeta não precisa de um arcabouço técnico para execu-
ção do seu trabalho como o sacerdote já que sua função é simplifi-
car determinados saberes. Na IEADI, a relação entre o sacerdote e 
o profeta tem desencadeado conflitos internos bastante latente, os 
sacerdotes por via de regra desqualificam o serviço dos profetas das 
suas próprias instituições, pois os mesmos acreditam que somente o 
pastor tem especialização para tal exercício.

Em conversa na casa do pastor Gilliano Sousa Pereira, um 
dos líderes geral de Jovens da instituição, técnico em segurança no 
trabalho 32 anos, sendo questionado: Quais os significados que 
esses agentes representam para os fiéis? o mesmo esclarece: 

No início, no antigo testamento cada cabeça da família 
era um sacerdote, podemos citar, Abrão era sacerdote 
da família dele, em seguida vindo a ‘’Lei’’ Deus constituiu 
Israel como reino de sacerdotes, porem Israel violou a lei 
então Deus instituiu um sacerdócio da família de Arão, os 
descendente de Arão seriam os sacerdote, sendo Arão 
o sumo sacerdote [...], em seguida na dispensação da 
graça, é estabelecido um sacerdócio universal, ou seja 
todos que nascem em Cristo espiritualmente podem ser 
sacerdote, pois eles podem oferecer adoração, seus 
bens e louvores diretamente a Deus, pois o corpo de 
Cristo simbolizava o ‘’véu’’ que foi rasgado e  não mais 
feito a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo 
[...], hoje temos a Igreja que é sacerdote universal, temos 
acesso direto a Deus [...], principal função do sacerdote 
era o acesso a Deus, ele representava o povo diante de 
Deus, essa era a função do sacerdote, hoje cada um tem 
o oficio de ser o sacerdote de si mesmo. A figura do pro-
feta reflete na pessoa de João Batista, pois ele foi o últi-
mo profeta, que habitou na terra com a palavra de Deus, 
de coisa que iria acontecer, aquele que profetizou, tendo 
seu papel, trazer de Deus uma Palavra, [...] cita o profeta 
Samuel, cita o profeta que o rei Acabe mandou chamar, 
Micais, ele fala como se fosse a boca de Deus. (PASTOR 
GILLIANO SOUSA PEREIRA. Entrevista no dia 17 de ju-
nho de 2019). 
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O interacionismo simbólico, categoria trabalhado por Bour-
dieu tendo por base as teorias de Weber, trabalha a interação dos 
agentes sociais e quais lugares essas figuras ocupam no campo re-
ligioso, essa interação acaba sendo importante pois percebe-se com 
base nisso, a relação objetiva entre eles.

Bourdieu acaba aplicando os ‘’ tipos ideias’’ trabalho por we-
ber a noção de campo, que de certa forma acaba ajudando na com-
preensão da ação social dessas figuras na luta pelo poder religioso. 
Percebe-se então como Bourdieu tenta explicar a função desenvolvi-
da por cada agente apontado por Weber.

No caso do Campo religioso o mago, profeta e sacerdote, 
acirram um confronto pela conquista de se firmar ao poder, manipu-
lando o leigo. Ter bastante capital simbólico é de fundamental impor-
tância para projetar a eficácia de cada uma dessas figuras em buscas 
desses objetivos.

A busca desses objetivos no campo religioso em Imperatriz 
tem se intensificado e seus agentes têm encontrado novas formas 
de legitimidade além daqueles já trabalhado nesse texto. O Campo3 
será o espaço onde os agentes travarão as mais variadas batalhas 
concorrencial em volta de interesses específicos, sejam eles em bus-
ca de projetos de poder pessoal, a luta por estar na frente de Igrejas 
onde os dízimos e ofertas são altíssimos, conflitos e interesses polí-
ticos, manutenção do corpo de membro e etc. 

Para Weber (2003), o profeta quando consegue alcançar seu 
troféu, sua legitimidade acaba enfrentando um problema. Se torna 
difícil equilibrar sua dominação que tem como estrutura aquilo que 
é extraordinário, magnifico, quando aqueles que são dominados se 
colocam frente à vida corriqueira.  

Quando o carisma enfrenta a vida cotidiana, a tendência sempre 
é se rotinizar, levando o profeta, figura contestadora daquela ordem esta-
belecida, a procurar novas formas legítimas o poder conquistado, fazen-
do assim a manutenção do status quo do mesmo. Esta condição é posta 
à estrutura e aos agentes que compõem o campo religioso na IEADI.

3  O conceito de campo religioso empregado aqui neste trabalho é o desenvolvido por Pierre 
Bourdieu (2015), do livro: Economia das Trocas Simbólicas, introdução, organização e sele-
ção por Sergio Miceli. Conflitivo, composta por um conjunto de relações históricas e objetivas, 
consignadas em certas formas de poder. Pode ser analisado como um campo de poder de 
força que assegura a reprodução do poder, um espaço de lutas dentro da qual agentes se 
enfrentam para conservar e modificar a estrutura.
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Essa concepção se apresenta a exemplo, no problema de 
sucessão de líderes carismáticos. Na impossibilidade de uma nova 
manifestação carismática acabam criando uma autoridade carismáti-
ca por meio de normas e regras previamente definidas. É o caso do 
atual presidente da Assembleia de Deus na cidade, que em algumas 
rodas de conversas pude entender que o mesmo na oportunidade 
consagra seus filhos ao ministério mesmo sem eles terem carisma ou 
vocação – ‘’chamada’’ como é pra eles, com o intuito de se projetar 
um novo líder para sucessão, homem de confiança para dar continui-
dade ao seu projeto de poder no campo. 

Embora o carisma seja mais forte que a dominação racional, 
esta acaba tendo um caráter bem mais duradouro e cotidiano. Nesse 
aspecto, o sacerdote de hoje pode, evidentemente, ter sido o profeta 
de ontem, o profeta de hoje poderá se tornar o sacerdote de amanhã, 
sendo possível ser contestado por um novo profeta.

2. IEADI: Conflitos como forma de interação social 

O grande sucesso da IEADI na cidade de Imperatriz tem acir-
rado os mais variados conflitos de ordem administrativa interna, e 
também de natureza externa no tocante a garantia da manutenção 
de sua posição no campo simbólico e sua influência nas relações 
sociais e de poder.

Para entendermos algumas formas de confronto na adminis-
tração interna da IEADI, passaremos a utilizar a categoria teórica do 
‘’conflito’’ trabalhado pelo sociólogo alemão George Simmel. Consi-
derado como forma social, o conflito pode possibilitar momentos de 
construção e destruição, quer sob as instituições, estruturas, arran-
jos, processos, relações e interações sociais.

Segundo alguns informantes, uma das maiores situações de 
conflito vivenciada pela IEADI, foi o momento em que um de seus 
pastores, chamado Daniel Vieira se revoltou contra a forma de admi-
nistração da atual gestão, decide romper com a instituição, quebran-
do toda e qualquer unidade, e criando sua própria Igreja e sua própria 
convenção4.

4  Todas as Assembleias de Deus em Imperatriz é ligada à uma organização religiosa regional 
amparada pelos termos da lei, com estatuto e regimento interno. Para a Região Sul, no es-
tado do Maranhão, as Assembleias de Deus são ligadas a COMADESMA - Convenção dos 
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O pastor dissidente rompeu com a IEADI, Igreja na qual pas-
toreou por muito tempo diversas congregações na cidade de Impera-
triz. De certa forma podemos perceber elementos de sociação para 
os conflitos dos indivíduos dentro do grupo, e entre os grupos, no 
tocante a separações e dissenções dentro da instituição.

Nesta perspectiva, esse conflito entre os grupos acaba forta-
lecendo os lados em oposição, ou grupos dissidentes que estão em 
conflitos entre si. Os membros carregam consigo um fator de coesão 
em comum, que é basicamente o sentimento de não mais concorda-
rem para que possa existir determinada unidade.

Segundo George Simmel (1983), conflito, é um fato sui gene-
ris e sua inclusão sob o conceito de unidade teria sido tão arbitrária 
quanto inútil, uma vez que o conflito significa a negação da unida-
de. Esse agente dissidente hoje é presidente da sua própria Igreja e 
Convenção, com mais de 250 pastores sobre sua responsabilidade 
e Igrejas evangélicas espalhadas em mais de 26 cidades na região 
tocantina. 

O conflito estrutura-se a uma nova intervenção construtiva, 
podendo formar um novo quadro social, porém em níveis diferencia-
dos. Ao ampliar e perceber seu tempo histórico na qual esteja inse-
rido, ele acaba criando novas roupagens interacionais. A instituição 
do pastor dissidente hoje não está mais ligada a COMADESMA, ou 
CGADB, o conflito com a IEADI, gerou novas relações e interações 
sociais com novas organizações religiosas. 

Atualmente a CEADSETA - Convenção Estadual Maranhense 
das Assembleias de Deus do SETA, convenção presidida pelo pastor 
dissidente da IEADI, está associada a CADB – Convenção das As-
sembleias de Deus no Brasil, com sede no estado do Pará. A CADB 
é fruto de rompimento da CGADB, outro grande conflito entre líderes 
religiosos de Assembleia de Deus no Brasil.

Analisando isso tudo, Simmel nos sugere que devemos ob-
servar a relação que é resultado entre as forças e as formas solidifi-
cadas socialmente oriundas dos conflitos. Ele é um fator que modifica 
e reordena processos históricos ao se constituir numa parte aderente 
a sociedade.

Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do SETA (Serviço de Evangelização 
Trabalho e Ação), que por fim está ligada a uma organização maior, CGADB – Convenção 
Geral das Assembleias de Deus no Brasil.
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A união ou a desunião como forma de resultado do conflito é 
um momento em que os lados então se enfrentando e não se identi-
ficam enquanto semelhantes. O que mais chama a atenção, é que o 
conflito é uma dimensão que impõem limites e rodeiam espaços, ao 
crivar o singular e desigual de ambas as partes, que são constituídas 
da sociação.

3. As Assembleias de Deus em uma região de fronteira mara-
nhense 

Com uma população de 260 mil habitantes e 1.367,90 km2 
de área total, a cidade de Imperatriz está localizada às margens do 
Rio Tocantins, no sudoeste do estado do Maranhão, entre a Mata 
dos Cocais e a Pré-Amazônia. Distante 629,5 km de São Luiz, Im-
peratriz teve pouca ligação com sua capital. A historiografia aponta o 
distanciamento geográfico e a falta de estradas no momento da sua 
fundação, para justificar esse afastamento5. 

Imperatriz não passou pelo mesmo processo de colonização 
da capital, e foi ocupada tardiamente. Sua fundação data da metade 
do século XIX, 16 de julho de 1852.  Foi por uma missão religiosa en-
viada pelo estado do Pará, prospectando o vasto território ao sul, des-
conhecido e habitado pelas temidas nações indígenas, que uma expe-
dição de colonização comandada pelo capelão Frei Manoel Procópio 
do Coração de Maria, em julho do mesmo ano, funda o então povoado 
que passa a se chamar Povoação de Santa Tereza de Imperatriz.

Assim, no dia 16 de julho de 1852, quando o rio Tocantins 
se mostrava com todo seu esplendor, as praias e as mar-
gens se apresentavam exuberantes, frei Manoel Procópio 
aportou ao lado da confluência com o riacho Cacau, local 
que imaginou livre das águas durante o período invernoso. 
Com eles seguiam os colonos Juvenal Simões de Abreu 
e Zacarias Fernandes e mais quatro soldados. Por conta 
das cheias e inundações, ele procura outro lugar adequa-
do. A nascente povoação foi então mudada para outro lu-
gar, onde hoje é a praça da Meteorologia. Ali, o missionário 
logo construiu uma capela em honra a Santa Teresa D´Ávi-
la, Santa espanhola. Assim se fundou e estabeleceu a po-
voação de Santa Teresa, denominada também de Santa 
Teresa do Tocantins. (FRANKLIN, 2005, p.44). 

5  Acesso em: https://www.imperatriz.ma.gov.br/portal/imperatriz/a-cidade.html.

https://www.imperatriz.ma.gov.br/portal/imperatriz/a-cidade.html.
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Anos mais tarde, em 1856, a Assembleia do Maranhão, por 
força de uma lei Provincial n° 398, cria a Vila Nova de Imperatriz, san-
cionada pelo barão de Coroatá, Manuel Gomes da Silva Belfort, que 
presidia a Assembleia naquele momento. (FRANKLIN, 2005, p.53). 
Conta-se que com o tempo, a própria população simplificava o nome, 
chamando-a somente de Imperatriz.  Em abril de 1924, através da lei 
n° 1.179, o povoado foi elevado à cidade, com o nome de Imperatriz. 
(FRANKLIN, 2005, p.71). Até meados dos anos 1950, era considera-
da pequena, além de isolada e afastada dos grandes centros, por fal-
tas de estradas. Chegou a ser chamada, por conta dessa caracterís-
tica, de “Sibéria Maranhense”. Esta situação só é modificada a partir 
da década de 50, com a construção e pavimentação da estrada que 
interligou a cidade de Imperatriz à Grajaú, e em seguida, em 1958, 
com a construção da grande rodovia Belém-Brasília, BR-010, interli-
gando a jovem cidade aos grandes centros comerciais do Brasil.

Esse processo tirou-a do isolamento geográfico, incremen-
tando o fluxo migratório e a ocupação das terras devolu-
tas, influindo também sobre o desenvolvimento do comér-
cio e dos transportes, resultando em rápido crescimento 
urbano, demográfico e econômico. A partir de então, os 
migrantes que chegavam, ocupavam terras, formavam vi-
larejos e cultivavam principalmente o arroz. Para contornar 
as irregularidades no traçado urbano resultante do rápi-
do crescimento populacional entre as décadas de 1950 e 
1970, foi aprovada a criação de novos municípios, a partir 
do desmembramento do território original de Imperatriz. 
Em pouco mais de seis décadas, a cidade perdeu 91,6% 
de seu território original. (SOUSA, 2009, p.3).

A partir de então, depois de um período, a cidade passou a se 
desenvolver. Em 1960, Imperatriz apresentou um acelerado desen-
volvimento, e em 1970, era considerada a cidade que mais progredia 
no país, tornando-se a segunda maior cidade do estado, situada na 
região tocantina, a mais importante região sul do Maranhão. Na me-
tade do século XX, entre os anos de 1950 e 1980, Imperatriz passou 
a desenvolver novos ciclos econômicos, dentre eles: ciclo do arroz, 
ciclo da madeira e ciclo do ouro (Serra pelada)6. As atividades econô-

6   Localizado no município de Curionópolis, no sul do estado do Pará. Antes era uma povoação 
da cidade vizinha de Marabá, mas foi elevada à condição de município em 1988. O garimpo 
situa-se a aproximadamente 330 Km de Imperatriz. Apesar da distância, impactou fortemente 
a dinâmica socioeconômica imperatrizense em toda a década de 1980.
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micas que a cidade desenvolveu foram fatores preponderantes para 
as ondas de migrações vindas do Piauí, Ceará e de outros estados 
vizinhos. (COSTA, 2011, p.73). Todos os ciclos econômicos que a 
cidade experimentou marcaram fortemente o seu desenvolvimento, e 
por força do seu desempenho em setores considerados estratégicos, 
não somente no setor econômico, Imperatriz passou a se destacar 
também no campo político, cultural e da educação.

Com a ampliação da zona urbana de Imperatriz, iniciou-se um 
processo de incentivo a outros setores, como construção civil, fábrica 
de cerâmica, indústria de madeira, comércio varejista e prestação 
de serviço, aquecendo a economia da cidade.  A medida que Impe-
ratriz se desenvolvia, crescia também os enfrentamentos, marcado 
por intensos conflitos entre posseiros e grileiros, especialmente entre 
as décadas de 60 e 70. (SOUSA, 2009, p.44). Imperatriz tornara-se 
uma região de fronteira7, um lugar de conflito e enfrentamento. En-
tendemos o termo fronteira não apenas de natureza especificamente 
geográfica, mas de ordem ideológica, étnica, religiosa. São esses 
embates das mais diversas variáveis que impactaram a cidade.

Na segunda metade do século XX, a cidade irrompe em cres-
cimento exponencial. A construção da rodovia Belém-Brasília foi um 
dos fatores determinantes para esse crescimento. Imperatriz, como 
outras cidades, Estreito e Açailândia, e cidades vizinhas da região to-
cantina, foram todas tocadas pelo desenvolvimento. Esse crescimen-
to acelerado constituiu um elemento catalisador para a implantação 
de igrejas nessas cidades e povoados. A rodovia BR-010, colaborou, 
possibilitando a expansão dos trabalhos.

Com a chegada da rodovia Belém-Brasília (BR-010) em 
1960, ocorreu o surgimento de vários lugarejos, espe-
cialmente às suas margens. O primeiro povoado a ser 
alcançado [pela igreja] foi Açailândia, que era apenas 
um acampamento dos trabalhadores que a construíram. 
Nesse avanço [...], a igreja alcançou outros povoados, 
como Perdidos, Cajuapara, Itinga, Água Azul, Concrem e 
Ligação, Sentido Norte. Estes três últimos pertencem ao 

7   Para Martins (1997), o conceito de fronteira está relacionado diretamente à questão civiliza-
tória, ideológica, étnica, religiosa etc. Um lugar de enfrentamento do outro, do encontro da 
alteridade. A fronteira também é o lugar de elaboração da “esperança”, “atravessada pelo 
milenarismo da espera no advento do tempo novo, um tempo de redenção, justiça, alegria e 
fartura. O tempo dos justos”. Martins assinala o caráter religioso, amiúde milenarista, das po-
pulações camponesas que migram para melhorar de vida, amalgamando elementos da frente 
de expansão com uma visão de mundo mística. (MARTINS, 1997, p.11).
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Estado do Pará [...]. Na direção sul, sentido Brasília [...] 
chegou-se até o povoado Lajeado. [...] Com a abertura da 
rodovia que liga Açailândia à cidade de Santa Inês (BR-
222), abriram-se novas frentes de trabalho que iam sur-
gindo ao longo de suas margens. (ALVES, 2002, p.57). 

Os fundadores da Assembleia de Deus em Imperatriz foram 
atraídos pelo desenvolvimento econômico. Muitos deles fugiam da 
fome e seca no Estado do Piauí, e migraram para o Maranhão pro-
curando melhores condições de vida. O desenvolvimento preparava 
o ambiente adequado para a consolidação da AD no campo religioso 
em Imperatriz e região. (SOUSA, 2010, p.53). Sem embargo, o pro-
cesso de urbanização acelerado era desajustado, sem infraestrutura 
adequada, ocasionando problemas e mazelas sociais à medida que 
a cidade crescia. Faltava escola, moradia adequada, saneamento 
básico, havia altos índices de criminalidade, insegurança etc. Foi 
nesse cenário que essa igreja se desenvolveu em Imperatriz.

Segundo Mariano (2005), esse cenário de precariedade so-
cial foi elemento substancial para a consolidação do pentecostalismo, 
pois, o movimento atraiu as camadas mais pobres e marginalizadas:

Com o propósito de superar precárias condições de existên-
cia, organizar a vida, encontrar sentido, alento e esperança 
diante de situação tão desesperadora, os estratos mais po-
bres, mais sofridos, mais escuros e menos escolarizados 
da população, isto é, os mais marginalizados – distantes 
do catolicismo oficial, alheios a sindicatos, desconfiados de 
partidos e abandonados à própria sorte pelos poderes públi-
cos – têm optado voluntária e preferencialmente pelas igre-
jas pentecostais. Nelas, encontram receptividade de apoio 
terapêutico-espiritual. (MARIANO, 2005, p.28). 

Por muitos anos, Imperatriz foi percebida como área frontei-
riça, um lugar de poucos habitantes, considerado um lugar de nin-
guém. Ao mesmo tempo, representava um lugar de luta e esperança 
por uma vida melhor. Hoje é possível notar a acentuada evolução 
social e econômica nos mais diversos setores da cidade, com educa-
ção pujante em vários cursos de Graduação e Pós-Graduação, além 
de grandes empresas dos mais diversos ramos. A trajetória histórica 
e o desenvolvimento de Imperatriz deram-lhe diversos títulos, entre 
eles os de “Princesa do Tocantins”, “Portal da Amazônia”, “Capital 
Brasileira da Energia” e “Metrópole da Integração Nacional”.
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Com o crescimento da cidade, observou-se o surgimento de 
diversos grupos de fé, diversificando o campo religioso de Imperatriz, 
dentre eles, o crescimento em número de adeptos entre os pentecos-
tais. É na IEADI que parte considerável da população imperatrizense 
foi encontrar apoio espiritual e sentindo para prosseguir na busca 
por melhores condições de vida e expectativa sobre a eternidade. A 
denominação se estabeleceu e compõe a história da cidade.

Considerações Finais 

É bem nítido a relação existente entre a IEADI e as teorias de 
poder e dominação construídas por Max Weber.  A pesquisa de cam-
po para construção desse material, se deu no espaço onde o autor é 
nativo, e a quase dois anos se dedica a pesquisa para a compreen-
são da instituição na visão sociológica.

A teoria de dominação e poder busca compreender o princípio 
da autoridade, este tema é desenvolvido em pelo menos duas obras 
de Weber: Economia e Sociedade, trabalhado nesse artigo e Meto-
dologia das ciências sociais. Em ambas, o autor busca estabelecer 
uma tipologia para as ações sociais que de certa forma caracterizam 
as relações do poder em sociedade.

Outra relação que se percebeu em campo foi as formas de con-
flito que se revelavam no espaço em pesquisa, e que nesse trabalho 
foi apresentado na perspectiva do sociólogo alemão George Simmel. 
O conflito estrutura-se a uma nova intervenção construtiva, podendo 
formar um novo quadro social, porém em níveis diferenciados. 

Por mais de dois anos, toma-se a Instituição onde o autor 
frequentou boa parte da sua vida, onde viveu grande parte das suas 
experiências religiosas – como objeto de pesquisa. Ao estranhar a 
estrutura religiosa percebeu-se a possibilidade de pesquisar a Igre-
ja Evangélica Assembleia de Deus em Imperatriz – IEADI, em outra 
cosmovisão, diferente da sua.

Não poderia deixar de citar que a Assembleia de Deus em 
Imperatriz, no ano em que esse ensaio é publicado, completa 70 
anos de existência. Hoje é a maior denominação pentecostal na 
cidade. Quem observa sua evolução e processo histórico entende 
que ao longo desses anos a IEADI vem moldando hábitos, modifi-
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cando e criando valores (inclusive na política partidária), produzin-
do cultura.

O texto em questão, fez parte de uma das etapas de pesqui-
sa e produção da dissertação no programa de pós-graduação em 
Sociologia desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão pe-
los autores. Analisando a Instituição a partir dessas reflexões para a 
construção do trabalho.
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RESUMO
O artigo objetiva compreender como o coping religioso pode ajudar 
pessoas idosas a lidarem com sofrimentos e mudanças ligadas ao 
envelhecimento. Dessa forma, o estudo foi realizado por meio de re-
visão bibliográfica, sendo realizadas pesquisas nas bases de dados 
do Google Acadêmico englobando revistas e indexadores como o 
Scielo e o Pepsic, além de investigação em obras da literatura cientí-
fica. Com a pesquisa, pôde-se perceber, diante da complexidade do 
ser humano e de seus processos de transformação e de adaptação 
durante a velhice, o quão importante se faz a religiosidade para a 
elaboração da noção de finitude da vida; e o enfrentamento diante da 
saúde muitas vezes fragilizada, sendo essencial para a melhoria do 
bem-estar e da qualidade de vida.
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Palavras-chave: Envelhecimento; Coping Religioso; Religiosidade; 
Enfrentamento.

ABSTRACT
The article aims to understand how religious coping can help elderly 
people to deal with suffering and changes related to aging. In this 
way, the study was carried out by means of a bibliographic review, 
searching the Google Academic databases, including magazines and 
indexers such as Scielo and Pepsic, as well as investigating works of 
scientific literature. With the research, it was possible to perceive, in 
the face of the complexity of the human being and his processes of 
transformation and adaptation during old age, how important religio-
sity is for the elaboration of the notion of the finitude of life; and the 
confrontation with health that is often weakened, being essential for 
the improvement of well-being and quality of life.
Keywords: Aging; Religious Coping; Religiosity; Coping.

Introdução

A partir das produções de gerontólogos, é possível levantar 
importantes questões sobre o idoso e o enfrentamento de suas per-
das simbólicas e biológicas (PAPALIA; FELDMAN, 2013). A perspec-
tiva simbólica corresponde a um papel desempenhado socialmente, 
partindo de um adulto autossuficiente e produtivo para um idoso que 
necessita de cuidados e não possui força de trabalho, estando es-
ses papéis em consonância com a ideologia do capital. Entretanto, a 
literatura científica evidencia muitas potencialidades características 
dessa fase, que, se bem aproveitadas, diferenciam o sujeito em con-
flito com a idade daquele que vive esse período de forma proveitosa. 

Antes, a possibilidade do sujeito se fortalecer diante de uma 
situação estressora era considerada como um traço inato do ser hu-
mano (GRUNSPUN, 2003 apud JÚNIOR e ZANINI, 2011). Em con-
trapartida, hoje já se sabe que o homem é um ser biopsicossocial, 
sendo transformado e transformando a sua ambiência social. Dessa 
forma, o indivíduo, como um agente de mudanças, tem no orgânico 
e no meio social, as condições objetivas que permitem a reelabora-
ção ou o prejuízo de episódios tidos como adversos. Deste modo, as 
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respostas emitidas pelo sujeito, são mantenedoras de aspectos que 
colocam em evidência fatores que foram socialmente construídos ao 
longo de sua trajetória de vida. Dessa maneira, o coping, como um 
processo de interpretação, vem ser referência em estudo e metodo-
logia para essas possíveis mudanças de comportamento.  

Base a isso, observa-se que diante dos processos ligados a 
estrutura do ser humano, o campo religioso aparece como algo intrín-
seco a sua natureza, já que culturalmente a crença em algo seria im-
portante para que o sujeito conseguisse aguentar os impasses viven-
ciados por ele, e pudesse dar continuidade em sua vida (MANUEL 
CASTELLS, 2001, apud DALGALARRONDO, 2008). Além disso, 
tem-se que tal campo pode ser voltado ou não para doutrinas e cren-
ças em divindades, aparecendo para muitos apenas como uma di-
mensão espiritual voltada à ideia de totalidade e união com o univer-
so, perpassando a transcendência (DE FREITAS, 2017; MELLO; DE 
ARAÚJO, 2013). Já que, nessa fase, surge um contato mais próximo 
com a ideia do morrer e da temporalidade, trazidas por Heidegger 
(2005), como experiências existenciais constituintes do ser humano. 
Assim, as pessoas idosas se apoiariam em algo para compreender 
sua finitude e seu lugar no mundo, criando um sentido para sua vida.

Nessa perspectiva, entende-se que a condenação da velhice 
contribui para o afastamento dos adultos avançados da sociedade, 
favorecendo o movimento em que eles buscam na religião o apoio 
que lhes é negado em outros âmbitos. Dessa forma, os idosos comu-
mente frequentam lugares destinados às práticas religiosas (ALMEI-
DA, 2014) como uma forma de lidar com as questões relacionadas 
ao envelhecimento, ou seja, como coping religioso. Essa prática apa-
rece enquanto um fator importante para a manutenção e/ou desen-
volvimento da saúde física e mental, do bem-estar e, consequente-
mente, da qualidade de vida, visto que as religiões, em sua maioria, 
apoiam a ideia de que a morte é uma passagem, trazendo tranquili-
dade quanto a esse quesito (VITORINO; VIANNA, 2012).

Além disso, para Almeida (2014), as pessoas se utilizam da 
religião como um meio de "conferir sentido à vida, proteger, agrade-
cer, promover satisfação e bem-estar" (p. 10), assim, os adultos tar-
dios podem percebê-la como uma forma de não estar passivo diante 
dos acontecimentos da vida, já que eles "agem" por meio da oração.
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Tendo isso em vista, tem-se como objetivo geral da pesquisa, 
compreender como o coping religioso pode ajudar pessoas idosas 
a lidarem com sofrimentos e mudanças ligadas ao envelhecimento; 
e como objetivos específicos: apresentar aspectos relacionados ao 
processo de envelhecimento; observar o funcionamento das ferra-
mentas de coping; perceber a religiosidade como um campo de sen-
tido para a vida; e evidenciar o coping religioso como mecanismo de 
enfrentamento na velhice.

Segundo o IBGE, diante das altas na expectativa de vida, o 
número de idosos cresceu em 18% de 2012 a 2017. Em virtude deste 
cenário, justifica-se a relevância do tema proposto, fazendo-se ne-
cessária a investigação de como esse público reage diante das mu-
danças e que meios utilizam para passar por tais processos de forma 
mais saudável. Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas na 
literatura científica e na base de dados Google Acadêmico.

Desenvolvimento

● Metodologia

O estudo atual foi realizado através de revisão bibliográfica, de 
natureza qualitativa, pois ela propicia a construção de um debate refle-
xivo e interpretativo de um determinado fenômeno. Foram realizadas 
pesquisas em obras físicas e virtuais, nas bases de dados do Goo-
gle Acadêmico, englobando revistas e indexadores como o Scielo e o 
Pepsic. Sendo utilizadas obras publicadas ou reeditadas em português 
entre 2005 e 2019, os achados foram realizados através de descritores 
como "envelhecimento"; "desenvolvimento do idoso"; "coping"; "coping 
religioso"; "religião em idosos"; "velhice e religiosidade"; "psicologia e 
religião"; "fé, finitude e religião"; "envelhecimento e religião".

● Processo de envelhecimento

Assim como todas as fases do desenvolvimento humano, o 
envelhecer é um período de grandes alterações biopsicossociais que 
deslocam o sujeito de um posicionamento a outro. Por conta de sua 
constituição simbólica, a humanidade busca significar esse momento 
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em virtude de sua organização social, seja uma construção a partir 
da própria população em envelhecimento ou de seu circuito social 
(PAPALIA; FELDMAN, 2013). Por conta da ideologia de produção 
ser dominante, essa etapa da vivência humana é cotidianamente as-
sociada à decadência, tanto por perdas simbólicas do corpo-mente 
como a inescusabilidade da finitude, o que condiciona atitudes so-
ciais negativas frente a essa população (ALVES, 2019).

Entretanto, pesquisas apontam que, em geral, a vivência da 
senescência não propicia experiências de dor e agonia, mas de fe-
licidade, contemplação do mundo e busca por gratificação pessoal 
(MROCZEK, 2004 apud PAPALIA; FELDMAN, 2013), o que rompe 
com o estereótipo de fardo da sociedade e desvenda potencialidades 
e particularidades da velhice.  De acordo com Papalia e Feldman 
(2013), adultos tardios têm percepções de mundo mais abrangentes 
devido ao seu repertório de vida, e isso permite seleção de métodos 
de enfrentamentos psicológicos mais eficientes, resultando em flexi-
bilidade psicológica e bem-estar emocional.

Para dar conta da velhice como campo de estudo, gerontólo-
gos dividem aspectos da velhice em traços primários e secundários 
(BERGER, 2011; PAPALIA; FELDMAN, 2013). O envelhecimento 
primário é caracterizado por um funcionamento corpóreo defasado 
em relação ao corpo jovem, processos que anteriormente não eram 
percebidos em função de sua fluidez. Já o envelhecimento secundá-
rio abrange particularidades comportamentais de cunho fenotípico, 
largamente afetadas por hábitos de vida que fizeram com que deter-
minadas funções fossem preservadas ou prejudicadas.

● Coping (Estratégias de enfrentamento)

O sujeito, como um ser histórico, que está em constante mu-
dança, têm, no ambiente e no orgânico, fatores que colaboram para 
o desenvolvimento de sua "personalidade" e como este vai se com-
portar diante das ações movedoras do mundo externo e interno. Tra-
zendo traços daquilo que é aceitável e permissível em um mundo 
globalizado e capitalista (VYGOTSKI, 2009). 

Neste sentido, estudiosos que trabalham com eventos trau-
máticos, vem pensar métodos/técnicas para lances estressores. Com 
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isso, o estresse pode ser observado como um movimento interativo 
que reúne estresse e enfrentamento com base na inter-relação do 
organismo com o ambiente. É nessa reciprocidade que o sujeito se 
faz tanto orgânico como social, e isto é fluência para psicopatologias 
e saúde mental (LAZARUS, 1993; SEIDI, TROCCOLI, ZANNON, 
2001; SKINNER e ZIMMER-GEMBECK, 2009; ZIMMER-GEMBECK 
e SKINNER, 2016 apud REIS e PAULA, 2018).

O mundo objetivo é repleto de contradições, neste sentido, o 
sujeito só vai elaborar uma estratégia de enfrentamento se as con-
dições objetivas estiverem favoráveis, e isso passa por um entendi-
mento de seus processos cognitivos, comportamentais, que o meio 
produz (VIGOTSKI, 2009; TOMÁS, 2015). Assim sendo, não há como 
separar emoção e coping. (LAZARUS e FOLKMAN, 1984 apud DE 
SOUZA et al., 2009). O comportamento, assim como as ações bioló-
gicas buscam estabilidade, quando há uma situação ameaçadora, to-
dos os instintos serão acionados para a concordância. Neste sentido, 
o coping envolve, conduta, interpretação, cognição, para lidar com 
episódios aversivos, que não estão na ordem do aprazível.

Algumas situações podem ser mais propensas a desenca-
dear esses estressores, como, por exemplo, pobreza, fome, violên-
cia, perdas afetivas. Com isso, esses incidentes podem aumentar a 
chance do indivíduo ter o seu desenvolvimento comprometido. Em 
oposição, há também fatores de assistência, afeto e comunhão, e 
esses cuidados aumentam o desenvolvimento do bem-estar físico e 
psíquico do sujeito. Assim, ter uma rede de apoio com cuidados afe-
tivos e emocionais é fator de proteção, que amplia as possibilidades 
do sujeito se recuperar (RUTLER, 1987; JESSON et al., 1995 apud 
JÚNIOR e ZANINI, 2011).

Autoestima, amizades, liberdade, sonhos, união, solidarieda-
de são fenômenos que aumentam a expectativa de resposta positiva, 
diante do resultado não esperado. Desta maneira, uma base bem 
sólida de relacionamentos entre seus pares e um modelo de vida 
satisfatório, são aliados no quesito proteção. Escola, igreja, famílias e 
Estado como instituições que moldam nosso comportamento, podem 
ser aparelhos estratégicos para com eventos estressores. Desta for-
ma, o coping coloca em evidência situações em que há uma ruptura, 
e esse enfrentamento pode ser mais adaptativo ou menos adaptati-
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vo. (COSTA e ASSIS, 2006; MASTER e GARMEZY, 1985; ZANINI e 
FORNS, 2005 apud JÚNIOR e ZANINI, 2011).

● Religião como coping em pessoas idosas

É cabível salientar como o fazer psicológico se volta para o 
estudo das práticas religiosas que epistemologicamente vão além 
da religião propriamente dita, voltando-se a um campo também da 
espiritualidade e religiosidade. Tendo isso em vista, as possíveis dis-
tinções entre termos variam no sentido de que enquanto religião, se 
volta para um campo mais institucionalizado, ligado a doutrinas e ao 
cumprimento total das mesmas, através de preceitos ortodoxos e tra-
dicionais; a espiritualidade foge de elementos relativos à moral e se 
aproxima mais de uma experiência existencial e dinâmica, onde po-
de-se buscar pelo sentido da vida através de elementos arreligiosos; 
e a religiosidade aparece como a forma com a qual o sujeito enxerga 
suas questões existenciais, de forma subjetiva, podendo estar asso-
ciada ou não com uma instituição. Com tudo, a compreensão dessas 
crenças torna-se imprescindível à psicologia, haja vista a integralida-
de do sujeito, constituído também do aspecto religioso (DE FREITAS, 
2017). 

Freud, em seu livro, O mal-estar na civilização (2010), faz al-
guns ponderamentos acerca do sofrimento humano e das formas ou 
estratégias utilizadas com o intuito de amenizar esses sentimentos, 
ou sensações desprazerosas. Com isso, tais medidas podem ser en-
contradas na cultura ou no mundo externo; quando, por exemplo, a 
busca de um sentido para a vida e a sensação de desconhecimento 
de seu destino, leva os sujeitos a se apegarem em algo que os pro-
mete ter todas as respostas sobre a finalidade da vida.

 Assim, a religião ou religiosidade pode surgir como ferramen-
ta paliativa para tais fins, e muitas pessoas passam a vê-la como ca-
minho para a felicidade (que seria a ausência de dor e desprazer ou 
simplesmente fonte de prazer), trazendo episodicamente a sensação 
de bem-estar, quando aquilo que é desejado pelo indivíduo é satis-
feito. Além disso, ao pensar nas massas e na ideia de felicidade, ob-
serva-se que a religião também aparece como construção delirante, 
onde são criadas visões de mundo de acordo com ideais e desejos, 
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fazendo com que a realidade se torne mais suportável para o grupo 
que a segue (FREUD, 2010).

Segundo Manuel Castells (2001, apud DALGALARRONDO, 
2008), a experiência religiosa é algo intrínseco ao ser humano, e 
surge socialmente como uma alternativa ao medo da morte e aos 
sofrimentos e dores da vida, para amenizá-los por meio da crença 
em Deus, que pode se manifestar de formas diferentes e chegar nas 
pessoas como algo que daria razões para continuar vivendo. Além 
disso, Dalgalarrondo (2008) traz que tais crenças mudam de cultura 
para cultura e também podem variar mediante o contexto histórico, 
e ainda, sua vivência pode atingir públicos distintos de formas pecu-
liares, algumas mais intensas que outras, como em pessoas idosas. 

Dessa forma, Lawton (1993 apud PASCHOAL, 2017), formu-
lou um modelo que mostra as influências ambientais e transcenden-
tais que contribuem com a qualidade de vida na idade adulta avan-
çada, fase na qual diversas mudanças ocorrem na vida do sujeito. O 
autor ainda traz alguns mecanismos importantes para o bem-estar do 
indivíduo, como a capacidade adaptativa, necessária em tal fase, re-
lativa aos fatores emocionais, comportamentais e cognitivos; e a re-
ligiosidade/transcendência que aparece ligada a forma de encontrar 
um sentido para a vida e assim tornar-se satisfeito com os aspectos 
que a norteiam.

Com isso, tem-se que na idade adulta avançada, os sujeitos 
costumam buscar estratégias ligadas à espiritualidade, sendo esta 
concepção muito mais que um dogma ou instituição religiosa. Assim, 
tal conceito permeia a transcendência, e segundo resultados de uma 
pesquisa de campo realizada por Mello e de Araújo (2013), com ido-
sos, a espiritualidade seria inerente a experiência humana, servindo 
como contato com o divino ou com o universo, trazendo a ideia de 
totalidade para o sujeito que tem fé em algo; sendo vivida também, 
através da prática solidária e amorosa com os outros, que seria fun-
damental para os processos de enfrentamento.

Tendo contato com essas concepções, o ser humano ainda 
se vê muitas vezes diante questões ligadas à morte e a ideia de fi-
nitude, que fazem parte de sua constituição. Todavia, cada um pode 
observar esses fenômenos de forma individual, de acordo com suas 
experiências e visões de sentido de vida. Desse modo, Heidegger 
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(2005), acredita que o ser em sua natureza ontológica, se depara 
com as questões da presença e da totalidade vivenciada, e traz que 
o sujeito é um ser-para-a-morte, ou seja, estaria em constância com 
sua noção existencial ao entender que a vida é voltada ao nasci-
mento e a morte, tendo esta última como fim. Além disso, o filósofo 
ainda discorre acerca da ideia de temporalidade, que para o ente/
sujeito é o que definiria sua presença ou noção subjetiva sobre a 
existência, onde construiria sua história de vida diante da compreen-
são da finitude. Logo, infere-se que em contato com o processo de 
envelhecimento, o sujeito se apoiaria na espiritualidade como forma 
de apoiar ainda mais o entendimento de finitude e buscar formas de 
ter qualidade de vida nesse período.

Com o envelhecimento, é possível perceber que, por conta 
dos processos de perda, seja de mobilidade, independência, cog-
nição, entes queridos, entre outros, muitos indivíduos passam a se 
utilizar de estratégias que os ajudem a passar por esses momentos 
adversos de forma menos dolorosa (SANTOS et al., 2020).

A religiosidade é percebida, a depender dos processos de in-
ternalização e significação dados pelo sujeito, como uma ferramenta 
para o enfrentamento (coping) das adversidades da vida ou como 
uma fonte de problemas (TOMÁS, 2015). Dessa forma, na primei-
ra proposição, a qual nos interessa, tem-se-na como um meio para 
manter o bem-estar, principalmente em se tratando de pessoas de 
idade adulta avançada, já que muitas dessas se apegam à religião 
(PAPALIA; FELDMAN, 2013).

À vista disso, é comum que a religião e a religiosidade sejam 
associadas a pessoas de idade adulta avançada. Para Almeida (2014), 
isso se deve à grande participação destas nos campos sagrados, por 
exemplo, os templos, igrejas, centros e sinagogas. Dessa forma, a 
autora aponta que os jovens não frequentam os lugares dedicados 
ao emprego das religiões por conta do distanciamento causado pelo 
"desencantamento do mundo", termo empregado para representar a 
tentativa de extinção de crenças iniciada durante o período iluminista.

Tendo em vista o supracitado, percebe-se que os esforços 
despendidos para o aniquilamento das religiões foram em vão. As-
sim, na atualidade ainda se vê muitas pessoas continuarem a aderir 
ao pensamento do divino (ALMEIDA, 2014).
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Como já mencionado, os idosos se fazem maioria quando se 
trata da religiosidade. Sobre isso, Almeida (2014) destaca que a não 
inserção de pessoas idosas nos processos da sociedade, em conjunto 
com a recriminação dos aspectos relacionados à velhice contribuem 
para que isso ocorra. Isto posto, entende-se a importância de se falar 
em coping religioso, que é tido como "o uso de crenças e comporta-
mentos religiosos para facilitar a resolução de problemas e prevenir 
ou aliviar conseqüências emocionais negativas de situações de vida 
estressantes" (KOENIG, 1998b apud PANZINI; BANDEIRA, 2007).

É válido ressaltar que, a saúde é um ponto de investigação 
bastante necessário ao se pensar em coping religioso, visto que, de 
acordo com Panzini e Bandeira (2007), as religiões e a espiritualida-
de servem como auxílio nos tratamentos clínicos, podendo facilitar 
diagnósticos e prevenção de doenças, além de contribuir para a qua-
lidade de vida e bem-estar dos sujeitos. Considerando a velhice, sa-
be-se que os idosos estão mais propensos a conviverem com alguns 
infortúnios, dentre eles as doenças crônicas (PAPALIA; FELDMAN, 
2013; SANTANA; CUPERTINO; NERI, 2009), por isso, alguns auto-
res apontam a importância dada à espiritualidade por muitos deles.

Ademais, entende-se que, ao envelhecer, o ser humano se 
depara com a finitude da vida de forma direta, buscando, na espiri-
tualidade, meios de lidar com a temática do sentido da vida (ESPE-
RANDIO et al., 2019). Para Negreiros (2003 apud SOUSA, 2011), o 
apego à religião se explica pela necessidade crescente de lidar com 
a morte, já que essa possibilita a visualização dessa etapa não como 
um fim, mas sim como uma passagem, garantindo a esperança de 
uma vida pós morte e, consequentemente, uma tranquilidade quanto 
ao encerramento da existência.

Dessa forma, entende-se que todas as questões relacionadas 
à senescência podem acarretar um sofrimento mental, podendo ser 
expresso das mais diversas formas, ansiedade, depressão e estres-
se dentre elas (ESPERANDIO et al., 2019). Com isso, estudos de 
Vitorino e Vianna (2012) apontam que a religiosidade/espiritualidade 
serve como coping, haja vista que os idosos da amostra com maiores 
pontuações de CREP e CRETOT (coping religioso/espiritual positivo 
e coping religioso/espiritual total) eram também os que se considera-
vam mais saudáveis.
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Considerações Finais

É certo que não se pode evitar o envelhecimento, mas cada 
um poderá encontrar meios para vivenciar essa fase de uma forma 
tranquila. Assim, foi visto que os idosos têm utilizado o coping reli-
gioso para adaptar-se aos processos dessa fase.  Então, a literatura 
trouxe que a utilização do coping religioso ante os conflitos de situa-
ções estressoras na fase da senescência tem mostrado efeitos posi-
tivos quanto ao bem-estar biopsicossocial de quem vive esta etapa.

A idade adulta avançada, ao contrário do que é propagado 
socialmente, pode ser percebida pelos idosos como oportunidade de 
desfrutar potencialidades antes negligenciadas. Tendo isso em vista, 
a noção de temporalidade aparece mediante o contato com a morte e 
a ideia de finitude, intrínseca à experiência humana. Além disso, ob-
servou-se que nessa fase os sujeitos têm percepções de mundo mais 
abrangentes devido ao seu repertório de vida, suscitando sentimento 
de bem-estar através da vivência religiosa/espiritual, que traz ao in-
divíduo a integração com o universo, fomentando a transcendência, 
ressignificando a morte.

Observando que essa população cresceu consideravelmente 
nos últimos anos, vê-se que esse é um campo necessário de pesqui-
sa e de intervenção. Diante do que fora apresentado, ficou evidente 
a importância de se explorar a estrutura do envelhecer e os fatores 
inerentes ao autocuidado, sendo a religiosidade um expoente dessa 
investigação. 

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Vera Lúcia Valsecchi. Religiosidade e Velhice. Revista do 
Núcleo de Estudos de Religião e Sociedade (NURES), n. 27, 2014.

ALVES, Cláudia Núbia dos Santos. O descarte do trabalhador ido-
so no capitalismo contemporâneo e sua reutilização: elementos que 
os conduzem ao mercado informal de trabalho. Revista em Pauta, 
[s. l.], 2019. DOI https://doi.org/10.12957/rep.2019.45224. Disponível 
em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/arti-
cle/view/45224. Acesso em: 9 mar. 2022.



70

BERGER, Kathleen Stassen . O desenvolvimento da pessoa: da 
infância à terceira idade. Rio de Janeiro: LTC; 2011.

DE FREITAS, M. H. Psicologia religiosa, psicologia da religião/es-
piritualidade, ou psicologia e religião/espiritualidade?. Revista 
Pistis Praxis, [Sl.], v.9, n.1, p.89-107, 2017. DOI: 10.7213/2175-
1838.09.001.DS04. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/pistis-
praxis/article/view/7229. Acesso em: 9 mar. 2022.

DE SOUZA, I. F. MENDONÇA, H. ZANINI, D. S. NAZARENO, E. 
(2009). Estresse ocupacional, coping e burnout. Revista EVS - Re-
vista de Ciências Ambientais e Saúde, 36(1), 57-74.

ESPERANDIO, M. R. G. et al. Envelhecimento e Espiritualidade: o 
Papel do Coping Espiritual/Religioso em Idosos Hospitalizados. Inte-
ração em Psicologia, v. 23, n. 2, 2019.

FREUD, S. O Mal-estar na civilização, Novas conferências intro-
dutórias e outros textos (1930-1936). Tradução Paulo César de 
Souza. v.18. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Heidegger M. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes; 2005.

JÚNIOR, W. P. ZANINI, D.S. (2011). Estratégias de coping de pacien-
tes oncológicos em tratamento radioterápico. Psicologia: Teoria e 
pesquisa, 27.491-497.

MELLO, M. A.; ARAÚJO, C. A. Velhice e espiritualidade na perspecti-
va da Psicologia Analítica. Boletim Academia Paulista de Psicologia, 
vol.33, núm.84, pp.118-141. Academia Paulista de Psicologia. São 
Paulo, Brasil, 2013. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=94632386011. Acesso em: 18 mar. 2022.

PANZINI, R. G.; BANDEIRA, D. R. Coping (enfrentamento) religioso/
espiritual. Rev. Psiq. Clín., v. 34, supl 1; 126-135, 2007

PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. 12. 
ed. Porto Alegre : AMGH, 2013.

PARADELLA, Rodrigo.Número de idosos cresce 18% em 5 anos e 
ultrapassa 30 milhões em 2017. Agência IBGE Notícias. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-
de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-
ultrapassa-30-milhoes-em-2017>. Acesso em: 20 Mar. 2022.

https://periodicos.pucpr.br/pistispraxis/article/view/7229
https://periodicos.pucpr.br/pistispraxis/article/view/7229
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94632386011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94632386011
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numer
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numer
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numer


71

PASCHOAL. Qualidade de vida na velhice. In: Freitas, Elizabete 
Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia/Elizabete Viana de 
Freitas, Ligia Py. – 4. ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017.

RAMOS, F. P. ENUMO, S. R. F. PAULA, K. M. P. (2015). Teoria mo-
tivacional do coping: uma proposta desenvolvimentista de análise 
do enfrentamento do estresse, Estudos de Psicologia (Campinas), 
32(2), 269-279.

REIS, L. B. PAULA, K. M. P. (2018). Coping materno da Síndrome 
de Down: identificando estressores e estratégias de enfrentamento. 
Estudos de Psicologia (Campinas), 35, 77-88.

SANTANA, M. C.; CUPERTINO, A. P. F. B.; NERI, A. L. Significados 
de religiosidade segundo idosos residentes na comunidade. Geria-
tria & Gerontologia, p. 70-77, 2009.

SANTOS, L. D. A. et al. Religiosidade e enfrentamento religioso e es-
piritual de idosos participantes de um centro de convivência. Ciência, 
Cuidado e Saúde, v. 19, 2020.

SOUSA, Charles Ribeiro de. Contribuições da religiosidade para 
qualidade de vida do idoso. Orientadora: Profa. Drª. Irani Irace-
ma de Lima Argimon. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado) - Mestrado 
em Psicologia Clínica, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2011.

TOMÁS, C. F. Estratégias de coping religioso: a espiritualidade como 
factor promotor de saúde e bem-estar. International Journal of De-
velopmental and Educational Psychology, v.2, n.1, p.483-489, 
2015.

VITORINO, L. M.; VIANNA, L. A. C. Enfrentamento religioso/espiritual 
de idosos institucionalizados. Acta Paulista de Enfermagem, v. 25, 
p. 136-142, 2012.

VIGOTSKI, Lev. S. Imaginação e criação na infância: ensaio psico-
lógico. Apresentação e comentários de Ana Luiza Smolka. Tradução 
de Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009.



PS
IC

O
LO

G
IA

 E
 R

EL
IG

IÃ
O

: C
O

M
PL

EX
ID

A
D

ES
72

CAPÍTULO 5

FRATELLI TUTTI E O COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: 
A ECLESIOLOGIA DO PAPA FRANCISCO

FRATELLI TUTTI AND THE FIGHT AGAINST RELIGIOUS 
INTOLERANCE: THE ECCLESIOLOGY OF POPE FRANCIS

Nilton Rodrigues Junior
E-mail: niltonjunior@lwmail.com.br

No texto Mal-estar da cultura Freud se coloca a seguinte questão:

Iremos voltar para a questão menos pretensiosa de sa-
ber o que os próprios seres humanos deixam reconhecer 
pela sua conduta como sendo o propósito e a intenção 
de suas vidas, o que eles exigem da vida e o que nela 
querem alcançar. A resposta dificilmente será equivoca-
da: eles anseiam por felicidade, querem ser felizes e per-
manecer assim (2020: 320).

Continuando, Freud apresenta sua ideia de vida social: “A sa-
tisfação irrestrita de todas as necessidades impõe-se como a maneira 
mais tentadora de condução da vida, mas isso significa colocar o gozo 
antes da prudência e receber sua punição logo depois (2020: 322).

Três anos antes, no texto o Futuro de uma ilusão, Freud já 
havia colocado a questão de sua perspectiva de vida em sociedade, 
afirmando sua convicção sobre os relacionamentos humanos e a for-
ma de viver em sociedade. Diz o autor:

Falamos da hostilidade à cultura, produzida pela pres-
são que esta exerce, pelas renúncias pulsionais que ela 
exige. Se pensarmos nas suas proibições suprimidas, 
alguém poderia escolher qualquer mulher que lhe agra-
dasse como objeto sexual, poderia, sem hesitação, matar 
seu rival por causa da mulher ou se ele estivesse em 
seu caminho, poderia tomar de outro um bem qualquer 
sem lhe pedir permissão; que maravilha, que sucessão 
de satisfações seria então a vida! Na verdade, logo nos 
deparamos com a próxima dificuldade. Qualquer outro 
tem exatamente os mesmos desejos que eu, e não me 
tratará de modo mais indulgente do que eu o tratarei. No 
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fundo, portanto, apenas um único indivíduo pode tornar-
-se irrestritamente feliz com um cancelamento como esse 
das restrições culturais (2020: 244).

Na encíclica Fratelli Tutti o Papa Francisco diz:

As páginas seguintes não pretendem resumir a doutrina 
sobre o amor fraterno, mas detém-se na sua dimensão 
universal, na sua abertura a todos (...) perante as várias 
formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos 
capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e 
amizade social que não se limita a palavras (2020:13).

Nosso artigo pretende, de maneira inicial1, refletir a proposta 
do Papa Francisco para uma nova maneira de relacionamento social 
e de como essa proposta poderá trazer perspectivas de uma nova 
experiência de vida em sociedade e, portanto, como diz Freud, na 
construção da expectativa por Felicidade.

Gostaria de começar com um trecho de texto clássico, e co-
nhecido de muitos, tirado do Mercador de Veneza de Shakespea-
re, a peça foi escrita por volta de 1596, lembrando que a Reforma 
Protestante aconteceu no ano de 1517 e que a fala do personagem 
Shylock, que se aplica aos judeus, bem pode, guardando as devidas 
justezas, ser aplicada as relações inter-religiosas. Diz o autor inglês:

Eu sou um judeu. Judeu não tem olhos? Judeu não tem 
mãos, órgãos, dimensões, sentidos, impulsos, sentimen-
tos? Não se alimenta também de comida, não se machuca 
com as mesmas armas, não está sujeito às mesmas do-
enças, não se cura pelos mesmos métodos, não passa frio 
e não sente calor com o mesmo verão e o mesmo inverno 
que um cristão? Se vocês nos furam, não sangramos? Se 
nos fazem cócegas, não rimos? Se nos envenenam, não 
morremos? E, se vocês nos fazem mal, não devemos nos 
vingar? Se somos como vocês em todo o resto, vamos ser 
como vocês nisso. Se um judeu faz mal a um cristão, isso 
é recebido com humildade? Não, isso pede vingança. Se 
um cristão faz mal a um judeu, pelo exemplo cristão, qual 
deve ser a clemência? Ora, vingança. A baixeza que vocês 
me ensinam eu vou executar e, se não houver impedimen-
tos, o aluno vai superar seus mestres (2016: 73).

1  Esse artigo faz parte de uma pesquisa que está em andamento, portanto, não há conclusão, 
as somente pistas iniciais a serem trilhadas. O tema de nossa pesquisa é a eclesiologia do 
Papa Francisco e sua potencialidade na promoção do diálogo inter-religioso, mas principal-
mente no combate à intolerância religiosa, principalmente no Brasil em relação às religiões 
de matrizes africanas.
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Vamos as minhas elocubrações sobre meu tema.
Quero começar dizendo que Francisco é mais que um Papa, 

é um projeto de Igreja, que veio em um momento crítico da Igreja 
Católica: casos de pedofilia, crise no banco do Vaticano, um Papa 
sisudo como Bento XVI; eleger um Papa Latino-Americano, um ar-
gentino, que participou ativamente do encontro latino-americano de 
Aparecida e bastante bonachão, foi uma excelente estratégia, o que 
vem dando resultados positivos.

Suas falas nas homilias, nos discursos, nas Audiências; no 
Angelus sempre apontam para um projeto de Igreja que tem como 
base o Concilio Vaticano II indo rumo a uma eclesiologia, que ele vem 
chamando de “Igreja em saída”.

É importante frisar que a Igreja Católica apesar de ser apre-
sentada como hegemônica, porque estar hierarquicamente organi-
zada por um governo central - o Papado -, carece de uma homo-
geneidade ideológica e teológica, pois há diferentes correntes, que, 
infelizmente, não poderei tratar nesse artigo.

Vejamos, então o Projeto Francisco.
Em 24 de maio de 2015 o Papa Francisco, no segundo ano 

de pontificado2, lançou a Carta Encíclica Laudato Si: sobre o cuidado 
da casa comum. Nessa encíclica o Papa pretende “entrar em diálogo 
com todos acerca da nossa casa comum” (2015: 10).

Esse foi o primeiro convite para que todos se unam em prol 
de um bem comum, não só os católicos. Com esse convite o Papa 
apresenta sua trilha da Felicidade, não negando, como Freud não o 
fez, as mazelas e dificuldades da vida cotidiana.

Para Freud Felicidade no sentido mais rigoroso “provém an-
tes da repentina satisfação de necessidades altamente represadas 
e, de acordo com sua natureza só é possível enquanto fenômeno 
episódio” (2020: 321). Como diz o Papa “o bem, como, aliás, o amor, 
a justiça e a solidariedade não se alcançam de uma vez por todas; 
hão de ser conquistados cada dia” (2020:16).

Em 3 de outubro de 2020, já no sétimo ano de seu pontificado, o 
Papa Francisco lançou a Encíclica Fratelli Tutti, com o seguinte propósito:

Entrego esta Encíclica social como humilde contribuição 
para reflexão, a fim de que, perante as várias formas atu-

2  A eleição do Papa Francisco, cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, se deu em 13/03/2013.
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ais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes 
de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade 
social que não se limite a palavras. Embora tenha escrito 
a partir das minhas convicções cristãs, que me animam 
e nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão 
se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade 
(2020: 13).

Desde 2013, com a eleição do Papa Francisco, que há um 
movimento do Papado para recuperar, implementar e difundir a ecle-
siologia do Concílio Vaticano II, além de novas concepções eclesio-
lógicas. Uma eclesiologia do diálogo, de saída, missionária e acolhe-
dora  encontra ecos nas palavras do Papa que diz preferir:

uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e 
pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. 
Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro, e 
que acaba presa num emaranhado de obsessões e pro-
cedimentos (...) mais do que o temor de falhar, espero 
que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas 
que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos 
transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que 
nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multi-
dão faminta e Jesus repete-nos sem cessar ‘dai-lhes vós 
mesmo de comer’ (2013: 37).

O combate à intolerância religiosa e/ou a promoção da liber-
dade religiosa vem envolvendo diferentes atores sociais: os movi-
mentos sociais; as religiões; as organizações não governamentais; 
os intelectuais; as mídias e o Estado.

No Rio de Janeiro, em março de 2008, foi fundada a Comis-
são de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) com o objetivo de 
denunciar os atos de intolerância religiosa cometidos contra as re-
ligiões de matrizes africanas. O estopim foi, conforme o manifesto 
O Rio contra a intolerância religiosa: “o ato de intolerância religiosa 
promovido pelos jovens fanáticos integrantes da Igreja Geração de 
Jesus Cristo na noite do dia 2 de junho de 2008, contra o Centro Es-
pírita Cruz de Oxalá”.

Ao tratar da novidade que levou a formação da CCIR, o baba-
laô Ivanir dos Santos, porta-voz da Comissão afirmou: “é que, num 
país de população tão nova, cujo processo de formação e de con-
solidação social se deu por um emaranhado de povos e culturas, 
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se instale com tal virulência a prática indiscriminada da intolerância 
religiosa”.

A CCIR contou entre seus integrantes com membros da Igreja 
Católica, participaram da fundação o frei franciscano Athayton Jorge 
Monteiro (frei Tatá) da Provincia Imaculada Conceição da Ordem dos 
Frades Menores e o padre diocesano do Rio de Janeiro Geraldo José 
Natalino (pe. Gegê).

A CCIR continua atuando na promoção da liberdade religiosa 
e no combate a intolerância religiosa, como um movimento que an-
tes de ser somente denunciador, quer ser também formador de uma 
ideia de convivência entre as religiões.

Mesmo com a participação de católicos na CCIR, há sempre 
na teologia católica aspectos a serem superados, um deles refere-se 
à salvação.

No século III o bispo de Cartago, Norte da África, são Cipria-
no propôs um axioma: Extra Ecclesiam Nulla Salus: Fora da Igreja 
não há salvação. Essa assertiva perdura nesses mais de 18 sécu-
los como uma verdade, senão legalmente admitida na atualidade, 
mas, numa perspectiva ideológica e organizativa. Diferentes atores 
católicos propagam como verdade esse axioma, condenando como 
não-salvos pessoas que não estejam de alguma maneira ligadas a 
Igreja Católica.

O Concilio Vaticano II problematizou essa afirmação, ao re-
conhecer a legitimidade salvífica em pessoas não-católicas. Na sua 
declaração Nostra Aetate diz que a Igreja católica nada rejeita do que 
há de verdadeiro e santo nestas religiões (não-cristã).

O Documento de Aparecida3 que teve sua redação coordenada pelo 
Arcebispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, 
trata sobre o diálogo inter-religioso lembrando que:

além de seu caráter teológico, tem significado especial 
na construção da nova humanidade: abre caminhos iné-
ditos de testemunho cristão, promove a liberdade e digni-
dade dos povos, estimula a colaboração para o bem co-
mum, supera a violência motivada por atitudes religiosas 
fundamentalistas, educa para a paz e para a convivência 
cidadã; é um campo de bem-aventuranças que são assu-
midas pela Doutrina Social da Igreja (2008: 112).

3  O Documento de Aparecida é o resultado da V Conferência Geral do Episcopado Latino-A-
mericano e do Caribe, que ocorreu na cidade paulista de Aparecida entre 13 e 31/05/2007.
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Para o Papa Francisco na sua encíclica Evangelii Gaudium:

Uma atitude de abertura na verdade e no amor deve ca-
racterizar o diálogo com os crentes das religiões não cris-
tãs, apesar de vários obstáculos e dificuldades, de modo 
particular os fundamentalismos de ambos os lados. Este 
diálogo inter-religioso é uma condição necessária para 
a paz no mundo e, por conseguinte, é um dever para o 
cristão e também para outras comunidades religiosas (...) 
assim aprendemos a aceitar os outros, na sua maneira 
diferente de ser, de pensar e de se exprimir (2013: 141).

Mas, precisamos nos perguntar: quem são os atores sociais 
que participam do diálogo inter-religioso? E quem sofre com a intole-
rância religiosa? A quem interessa sobremaneira a liberdade religiosa?

Nesse sentido, o Papa Francisco tem um duplo movimento. 
Primeiro, fala de dentro para dentro da Igreja Católica, numa inte-
reclesiologia, baseada no Concilio vaticano II e nas ações católicas 
para a promoção do diálogo inter-religioso. Segundo, fala de dentro 
para fora, numa proposta de diálogo com todos os povos, falando 
e ouvindo aqueles que estão de fora da Igreja católica, não se im-
portando com suas religiões e até com aqueles que não possuem 
religião, num desafio para a eclesiologia católica.

Entretanto, essa atitude partindo do Vaticano, em uma Roma 
europeia, pode não produzir um impacto desejado em nosso cotidia-
no brasileiro, no qual as religiões de matrizes africanas, ainda ocu-
pam, ainda que muito timidamente, o cenário social.

Entendendo que a busca por Felicidade não pode ser um fato 
isolado dos católicos, que no momento sócio-histórico-econômico por 
que passa a Humanidade, somente se todos trabalharem por todos 
produziremos situações de felicidade, como diz Freud: “trabalhamos, 
então, com todos pela felicidade de todos” (2020:322).

Paul Knitter em um texto preparatório para Congresso Mis-
sionário Latino‐Americano, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, de 18 a 23 de julho de 1995 já havia feito uma esplêndida 
provocação: “a afirmação de que há somente um Deus em todas as 
religiões deve provocar a pergunta: o Deus de quem? (1995: 11).

Outra provocação nos vem de Mario de França Miranda que 
questiona a universalidade da ideia de Fraternidade, diz o autor: “o 
Papa em sua encíclica pode prescindir da ótica proporcionada pela 
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fé cristã” e continua afirmando que “as expressões e as práticas cris-
tãs são verdadeiras, mas não exaustivas e definitivamente perfeitas” 
(2021: jjj).

Mesmo tomando essas provações como excelentes para pen-
sarmos o diálogo inter-religioso proposto pela Igreja Católica, veja-
mos o que diz o Papa em sua encíclica Fratelli Tutti.

O Papa Francisco parte da compreensão de fraternidade e 
amizade social para um encontro efetivo, convidando, o que ele cha-
ma de pessoas de boa vontade das mais diferentes religiões para um 
encontro comum. Uma passagem significativa está logo na abertura 
da encíclica ainda na introdução em que o Papa diz “sonhamos com 
uma única humanidade, cada qual com a riqueza de sua fé ou das 
suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos” 
(2020: 14).

Na máxima de são Cipriano - Fora da Igreja não há salvação 
- o diálogo não seria entre um nós e eles, mas entre um só nós, en-
tretanto, também na proposta eclesiológica do Papa Francisco deve 
haver um só “nós”: a humanidade; num movimento em que os cató-
licos devam renunciar a seus desejos para o bem-comum, o que já 
estava presente na assertiva freudiana: “Essa substituição do poder 
do indivíduo pelo da comunidade é o passo cultural decisivo (...) o re-
sultado final deve ser um direito ao qual todos – pelo menos aqueles 
capazes de viver em comunidade - contribuíram com seus sacrifícios 
pulsionais” (2020: 344).

O Papa lembra que para se obter um caminho de fraternidade 
local e universal é necessário espíritos livres e dispostos a encontros 
reais, concretos, encontros fraternos, nossa pergunta é os integran-
tes das religiões de matrizes africanas têm possibilidades no atual 
contexto brasileiros de se sentirem livres para encontros reais? Ou 
precisam como bem lembra o Manifesto de 1983, assinado por cin-
co mães-de-santo4: Iansã não é santa Bárbara, não se submeterem 
mais ao domínio e controle sociocultural, político e religioso da Igreja 
Católica?

Não negamos que o projeto de eclesiologia do Papa Francis-
co seja um projeto audacioso e, portanto, passível de receber dife-
rentes resistências da própria Igreja Católica, a questão é de saber 

4  Stella de Oxossi, Menininha do Gantois, Tete de Yansã, Olga de Alaketo e Nicinha do Bogum.
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de quais formas a Igreja Católica conseguirá colocar tal projeto em 
ação concreta no seu cotidiano, nas relações olho no olho e de como 
tal projeto pode possibilitar a Felicidade de seus membros e das 
“pessoas de boa vontade”.

Mas não podemos considerar o Papa Francisco como ingê-
nuo, ele sabe que no próprio interior da Igreja Católica vai encontrar 
resistências, por isso ele faz um desafio teológico “precisamos fazer 
crescer a consciência de que, hoje, ou nos salvamos todos ou não se 
salva ninguém” (2020: .75). Perigoso para a Igreja ouvir isso!!!

O Papa é bem determinado quando apresenta quais são os 
ingredientes do diálogo inter-religioso, da construção do bem-co-
mum, para ele é necessário que as pessoas rompam com suas in-
dividualidades para que possam: aproximar, expressar, ouvir, olhar, 
conhecer, esforçar por se entender, procurar pontos de contatos, dei-
xando seus projetos individuais para que possa acontecer um real 
encontro entre os atores sociais, inclusive os divergentes. Freud já 
havia reconhecido a necessidade desse encontro para a construção 
da Felicidade Social:

não é de ser admirar que, sob a pressão dessas possi-
bilidades de sofrimento, os seres humanos acabem por 
moderar a sua exigência de Felicidade - assim como o 
próprio princípio de prazer transformou-se em um mais 
modesto princípio de realidade sob a influência do mundo 
exterior (2020: 321).

Entretanto, insisto que o Papa não é ingênuo, ao tratar do 
diálogo diz que

O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de 
respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como pos-
sível que contenha convicções ou interesses legítimos. 
Sem dúvida, quando uma pessoa ou um grupo é coe-
rente com o que pensa, adere firmemente a valores e 
convicções e desenvolve um pensamento. Deste modo 
torna-se possível ser sincero, sem dissimular o que acre-
ditamos, nem deixar de dialogar, procurar pontos de con-
tacto e sobretudo trabalhar e lutar juntos (2020: 107).

Em diversos momentos da Encíclica o Papa chama atenção 
afirmando que esse diálogo só será possível se todos tiverem a for-
mação identitária sólida, o que no caso das religiões de matriz afri-
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cana sabemos que existe apesar de historicamente ser negada por 
diferentes atores sociais.

Uma parte da encíclica que chama bastante atenção, porque 
lembra das relações estabelecidas com as religiões de matriz africa-
na durante a história brasileira, na formação do processo que cha-
mamos de sincretismo, e que possui diferentes motivações sociais, 
culturais e políticas, é a parte em que o Papa afirma que

A busca duma falsa tolerância deve dar lugar ao realismo 
dialogante por parte de quem pensa que deve ser fiel aos 
seus princípios, mas reconhecendo que o outro também 
tem o direito de procurar ser fiel aos dele. Tal é o autêntico 
reconhecimento do outro, que só o amor torna possível e 
que significa colocar-se no lugar do outro para descobrir 
o que há de autêntico ou pelo menos de compreensível 
no meio das suas motivações e interesses (2020: 115)

Estamos em 2022, 2 anos se passaram desde que o Papa 
Francisco apresentou como proposta para a Igreja Católica um pro-
jeto de Igreja, uma eclesiologia encarnada na espiritualidade do Con-
cilio Vaticano II e nas ações da Igreja Latino-Americana, um projeto 
que busca o encontro efetivo entre as pessoas na busca da Felici-
dade Social, na busca de uma Fraternidade Universal. Ainda é cedo 
para avaliarmos os impactos nas relações entre integrantes da Igreja 
Católica os as religiões Afro-brasileiras, mas como disse Freud:

Iremos apreciar de que maneira são reguladas as rela-
ções dos seres humanos entre si, as relações sociais que 
dizem respeito ao ser humano na condição de vizinho, de 
força auxiliar, de objeto sexual para outro, de membro de 
uma família, de um Estado (...) o elemento cultural pas-
saria a existir com a primeira tentativa de regular essas 
relações sociais (...) uma boa parte da luta da humanida-
de acumula-se ao redor da única tarefa de encontrar um 
equilíbrio adequado, isto é, que proporcione Felicidade, 
entre essas reivindicações individuais e as reivindicações 
culturais da massa, e um dos problemas do destino da 
humanidade é saber se esse equilíbrio pode ser alcança-
do através de uma determinada configuração da cultura 
ou se o conflito é irreconciliável (2020: 344, 346).
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1 INTRODUÇÃO 

Embora a Psicologia, eticamente, na prática psicológica, deva 
olhar o ser humano na sua integralidade, sem nenhum viés específi-
co, respeitando ainda sua complexidade, quando se trata do campo 
da experiência religiosa, religião, religiosidade e espiritualidade, en-
contramos alguns embaraços. Dentre os quais, destacamos a falta 
de conhecimento teórico e de orientação técnica. (CONSELHO FE-
DERAL DE PSICOLOGIA - CFP, 2005). 

O tema religião na Psicologia é envolto a preconceitos e tabus 
oriundos do senso comum e aplicação pessoal, que na ausência do 
conhecimento científico reinam em meio a muita confusão, discrimi-
nação e até mesmo silêncio absoluto. E ainda, a busca inicial para o 
reconhecimento da cientificidade da psicologia, colaboraram para a 
criação e sustentação desses preconceitos e tabus em torno desse e 
de outros temas. (ANCONA-LOPEZ, 2008). 

A Psicologia da Religião, intenta sanar esses embaraços, tra-
zendo base científica à uma ciência, como deve ser, e consequen-
temente afastando senso comum e aplicação pessoal. Outrossim, 
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sendo um instrumento imprescindível no contexto em que estamos 
imersos, onde o fundamentalismo religioso, agiganta-se, nutrido por 
uma ignorância revestida ora de cientificidade, ora de neutralidade, 
ora tão somente de falta de conhecimento, e empenha-se em devorar 
a Ciência. (VERGOTE, 1997).

Diante desses fatos, sabendo que a experiência religiosa, reli-
gião, religiosidade e espiritualidade apresentam grandes implicações 
sociais, culturais e clínicas, e ainda, são parte constituinte do sujeito 
e este, objeto da psicologia, busca-se compreender sua relevância 
para a Psicologia. (DALGALARRONDO, 2008).

Neste presente estudo, almeja-se responder a seguinte ques-
tão: Há relevância da experiência religiosa, religião, religiosidade e 
espiritualidade para a Psicologia? 

Desta forma, realizou-se uma pesquisa na literatura acerca da 
Psicologia e experiência religiosa, religião, religiosidade e espiritualidade, 
expondo em um único capítulo, Breves considerações sobre psicologia 
e experiência religiosa, religião, religiosidade e espiritualidade, o inten-
to de descrever a Psicologia da Religião, esclarecer as terminologias: 
experiência religiosa, religião, religiosidade e espiritualidade e relacionar 
Psicologia e experiência religiosa, religião, religiosidade e espiritualidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Breves considerações sobre Psicologia e experiência religio-
sa, religião, religiosidade e espiritualidade

Os conteúdos relacionados aos temas experiência religiosa, 
religião, religiosidade e espiritualidade são extremamente relevantes 
na vida das pessoas, constituindo-as e acompanhando-as por toda a 
história, além de influenciar em suas relações inter e intrapessoais. 
No Brasil, essa temática se faz presente em seu calendário e tam-
bém em sua Constituição. (HENNING-GERONASSO; MORÉ, 2015; 
LIMA, 2013; LOTUFO NETO; LOTUFO JR; MARTINS, 2009).

Religião é, provavelmente, a instituição humana mais 
antiga e duradoura, sendo praticamente impossível se-
pará-la da história da cultura. Sua influência é ambígua, 
tendo inspirado o que há de melhor no ser humano, e 
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também o que há de pior. Estas práticas têm duração 
tão prolongada porque exercem função importante para 
o indivíduo e para a sociedade. (CAMPBELL,1975 apud 
LOTUFO NETO; LOTUFO JR.; MARTINS, 2009, p.11).

  A Psicologia sendo a ciência que estuda a mente e o com-
portamento humano e as suas interações com o ambiente e segundo 
Paiva (2008, p.32), tendo como tarefa “investigar o que há de psíqui-
co nos seres vivos ou nos organismos, advertida de que neles em 
certo sentido tudo é psicológico, embora psicológico não seja tudo”, 
interessou-se desde seu início pelo “comportamento religioso, ou 
seja, comportamento direcionado para o objeto religioso”. 

A psicologia quer precisamente estudar o que não é nem 
a razão lógica nem o corpo. Disso ela quer fazer o estudo 
científico. A psicologia nasceu de um casal: a mãe tinha 
o espírito literário e religioso; o pai é a razão que trabalha 
com a ideia da explicação causal, como se faz na física e 
na química. (VERGOTE, 2001, p.11). 

A relação psicologia e religião já passou por altos e baixos. Pri-
meiro houve um interesse pelo comportamento religioso e em seguida 
um distanciamento em prol da conquista e consolidação da cientificidade 
da Psicologia. Hoje, deixadas de lado as posições negativas e conflitivas 
dessa relação, em decorrência de trabalhos de importantes psicólogos 
como C.Jung, E. Erikson, V. Frankl, G.W. Allport, E. Fromm, W. Grün, 
A.H. Maslow, G. Goldstein entre outros, não há mais como sustentar 
essa desinteligência entre a psicologia e a religião. (VALLE, 2008).

Da indiferença ou distância se passou a um interesse que 
é mais que curiosidade ou moda. Prova disso é o surpre-
endente êxito de um seminário organizado em 2003 pelo 
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo sobre o 
tema “Psicologia e Religião”. Compareceram cerca de 
550 interessados, quando o primeiro auditório reservado 
para o evento comportava apenas cerca de 100 lugares. 
(VALLE, 2008, p.85).

A Psicologia da Religião tem dois grandes polos de pesquisa, 
o americano e o europeu. Nos Estados Unidos, os primeiros a se 
interessarem pelo estudo do componente psíquico na experiência re-
ligiosa foram Stanley Hall e William James, e na Europa, Girgensohn 
e Gruehn. (PAIVA, 2008).
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Estudar e escrever sobre religião envolve perigo:
- A experiência de Salmon Rushdie, por muito vivendo em 
segredo, condenado à morte pelos muçulmanos xiitas.
- FREUD (1961) em “O Futuro de uma Ilusão” declarou: 
“A pessoa que esta publicação pode ferir é a mim mesmo. 
Terei de ouvir reprimendas das mais desagradáveis...”
- BATSON e VENTIS salientaram os riscos que o estudo 
da religião oferece à própria fé.
 - “O pior ódio é o ódio teológico”, meu pai ensinou inú-
meras vezes a seus filhos, sempre procurando mostrar 
como respeitar o modo de ser religioso das outras pes-
soas. (LOTUFO NETO; LOTUFO JR; MARTINS, 2008, 
p.12)

Além dos perigos destacados, estudar e escrever sobre re-
ligião exige um descortinar de conceitos e termos, uma vez serem 
esses envoltos a muita mistura e confusão. A seguir, almeja-se escla-
recer alguns desses termos, tais como: experiência religiosa, religião, 
religiosidade e espiritualidade.

Experiência religiosa é um conceito psicológico extremamente 
difícil, explorado amplamente por William James (1991), como uma ex-
periência essencialmente pessoal, individual e que escapa à expressão.

O teólogo J. Moroux, referente a experiência religiosa, diz:

(...) a experiência religiosa se apresenta como a experi-
ência estruturada por excelência. Consiste efetivamente 
em tomar consciência de uma relação pensada, querida, 
provada e comprometida com a vida; inserida na comuni-
dade humana. Mais exatamente, consiste em captar o re-
lacionamento em que todos esses elementos se integram 
na simplicidade de um ato que os contêm virtualmente a 
todos eles, que os separa uns dos outros segundo cada 
ocasião, mas que os unifica e os transcende porque é o 
ato da pessoa que se entrega inteiramente ao Deus que 
a chama. A experiência religiosa é a consciência dessa 
resposta à chamada (...) é a descoberta da presença di-
vina dentro de nós que nos faz entrar nela e, em conse-
quência, a consciência da unificação (ao menos inicial) 
do ser e da vida sob a ação de Deus. (J. MOROUX, 1952 
apud VALLE, 2008, p.98).

Ainda, sobre experiência religiosa, destaca-se:

A experiência religiosa é única, diferente das vivências do 
dia a dia, afeta as percepções centrais sobre si próprio e 
sobre a vida, pode mudar as noções sobre quem você é e 
o sentido ou significado da sua vida. A experiência religio-
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sa é complexa do ponto de vista psicológico, envolvendo 
emoções, crenças, atitudes, valores, comportamentos, e 
ambiente social. Ela transcende estas categorias psico-
lógicas e dá ao indivíduo um sentido de integridade. Não 
há uma característica comum na experiência religiosa, 
nem mesmo o crer em Deus, pois algumas religiões não 
possuem esse conceito. A tradição religiosa, a igreja or-
ganizada, também não é o princípio organizador; pois, 
principalmente hoje, muitas pessoas são religiosas sem 
possuírem esta identificação. (LOTUFO NETO; LOTUFO 
JR, E MARTINS, 2008, p.13)

Como religião pode-se entender o conjunto de símbolos e ri-
tuais que possuem significados amparados pela crença de um grupo 
que se identifica com uma organização religiosa. Segundo Allport e 
Ross (1967 apud LOTUFO NETO; LOTUFO JR; MARTINS, 2009, 
p.19) a experiência religiosa pode ser classificada em religião extrín-
seca e religião intrínseca, “a primeira sendo um meio apenas para se 
atingir determinado fim, e a segunda uma estrutura que realmente 
atribui significado à vida de uma pessoa”. Ademais, conforme Fromm 
(1950 apud LOTUFO NETO; LOTUFO JR; MARTINS, 2009, p.18) a 
religião divide-se em humanista e autoritária, onde “a humanista seria 
mais saudável por focalizar a força do ser humano e a autorrealiza-
ção, e na autoritária as pessoas deixam-se controlar por um deus 
que é visto como merecendo reverência, adoração e obediência”. E 
ainda, conforme definição de Benson, concebe-se: 

(...) a religião vertical (grau de um sistema religioso no 
estabelecimento de uma relação pessoal com deus); 
religião horizontal (grau de ênfase na ação em favor de 
outros, através de ajuda interpessoal ou envolvimento na 
promoção de paz e justiça) e religião consoladora (grau 
em que os sentimentos religiosos provêm consolo e con-
forto). (BENSON, 1992 apud LOTUFO NETO; LOTUFO 
JR; MARTINS, 2009, p.22).

Ante a complexidade, diversidade e abrangência do conceito 
de religião, transcreve-se abaixo duas definições que esclarecem e 
aprofundam o entendimento a esse respeito. Assim, segue a defini-
ção de Thoules:

A religião é uma reação vivida e praticada com o ser ou 
com os seres sobremundanos nos quais se crê. Em con-
sequência, ela é um comportamento e um sistema de 
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crenças e de sentimentos. (THOULES,1961 apud VAL-
LE, 2008, p. 91).

E para culminar, conceitua Vergote:

Religião é um conjunto orientado e estruturado de senti-
mentos e pensamentos, por meio dos quais o homem e 
a sociedade tomam consciência vital de seu ser íntimo e, 
simultaneamente, nela se torna presente o poder divino. 
(VERGOTE, 1969 apud VALLE, 2008, p.91).

Ainda, acerca de religião, faz-se uma pertinente observação 
aos psicólogos:

Para quem é psicólogo representa uma não pequena 
dificuldade o fato de o conceito de religião ter sido lon-
gamente trabalhado pelas ciências sociais, que definem 
usualmente a religião como sendo um sistema de cren-
ças, práticas, símbolos e estruturas sociais por meio das 
quais as sociedades humanas e as pessoas, nas diferen-
tes épocas e culturas, vivem sua relação com um mundo 
específico: o mundo do sagrado. Ao se debruçar sobre 
esse conceito, o psicólogo, dado o viés de sua aborda-
gem, tende a basear-se não no fato social da religião e 
sim nos modos de sua apropriação por sujeitos dotados 
de necessidades, emoções, motivações e anseios os 
mais diversos. Como conciliar as duas perspectivas? É 
aceitando – na teoria e na prática – que as religiões são 
uma realidade culturalmente construída ante a qual seres 
dotados de consciência reagem, mas nelas entra em jogo 
interativo e proativo o homem todo (com seu inconsciente 
também) com todos e cada um dos componentes cons-
titutivos de seu ser (o biológico, o afetivo, o cognitivo e o 
interpessoal). (VALLE, 2008, p.91)

Considera-se relevante esclarecer também o conceito de sa-
grado. O sagrado é o que se refere à Deus, a uma divindade, à re-
ligião, ao culto, aos ritos, e ainda, algo que foi consagrado, ou seja, 
que se sagrou, isto é, dedicado ou ao serviço de Deus. Segundo 
Otto (2017), o sagrado é uma categoria inderivável, porém compos-
ta, pois apresenta componentes racionais (conceitos) e irracionais 
(indizíveis). Ele mostra que a compreensão do sagrado na experiên-
cia religiosa (o numinoso) atravessa as fronteiras da racionalidade, 
podendo apenas ser sentido. E, ainda diz:

Portanto é necessário encontrar uma designação para 
esse aspecto visto isoladamente, a qual, em primeiro lu-
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gar, preserve sua particularidade e, em segundo lugar, 
abranja e designe também eventuais subtipos ou está-
gios de desenvolvimento. Para tal eu cunho o termo “nu-
minoso” (já que do latim omen se pode formar “ominoso”, 
de numem, então numinoso), referindo-me a uma cate-
goria numinosa de interpretação e valoração bem como 
a um estado psíquico numinoso que sempre ocorre quan-
do aquela é aplicada, ou seja, onde se julga tratar-se de 
objeto numinoso. Como essa categoria é totalmente sui 
generis, enquanto dado fundamental e primordial ela não 
é definível em sentido rigoroso, mas apenas pode ser 
discutida. Somente se pode levar o ouvinte a entendê-la 
conduzindo-o mediante exposição àquele ponto da sua 
própria psique onde então ela surgirá e se tornará cons-
ciente. (OTTO, 2017, p.38-39).

A religiosidade pode ser resumida como a prática do religio-
so, isto é, a prática religiosa. Nesse sentido, para Socci (2006, p. 
89) “o conceito de religiosidade está relacionado a práticas religiosas 
compartilhadas publicamente em instituições do gênero”. Ao passo 
que, Valle, ao tratar do assunto, faz toda uma explanação digna de 
transcrição integral:

Para falar da “religiosidade” torna-se necessária uma lin-
guagem mais fenomenológica. Sendo algo inerente à ex-
periência subjetiva do transcendente, ela é mais do que 
mera soma dos componentes normalmente considera-
dos pela psicologia. Eu uso a palavra em um sentido não 
muito distante do senso comum. A religiosidade se refere, 
para mim, à experiência individualizada do transcendente 
e “deve ser distinguida da ‘religião’, que é sua matriz ins-
tituída. As funções psicológicas e socioculturais das duas 
não são idênticas, mas se completam”. Na religiosidade 
se dá uma explicação, uma culminação e uma síntese, só 
possível porque existe no ser humano uma consciência e 
um self em condições de dar sentido ao que percebe em 
si, nos outros e no mundo.
A religiosidade põe em jogo todos os níveis da consci-
ência humana, em especial uma intenção específica de 
referência a uma realidade maior, invisível e numinosa, 
da qual depende a opção fundante do ser e do viver. Na 
religiosidade há dois elementos. Um é substantivo e se 
refere ao que é último, ao que supera, ao que faz o ser 
humano tocar o limite, donde uma percepção absoluta-
mente original do “sagrado”. É o “tremendo e fascinante” 
de Rudolf Otto, que para William James encerra sempre 
uma característica única de “solidão”, mesmo quando su-
põe a comunidade. Mas há um segundo elemento que 
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tem a ver com a função do religioso no conjunto da au-
topercepção do homem enquanto ser-no-mundo. O ho-
mem se torna religioso só quando se encontra com o ou-
tro e, por essa via, com o Outro. Não o faz “per media res” 
e sim por meio de mediações humanas, entre as quais 
estão a sua própria maturação fisiológica e seu amadure-
cimento psicossocial. (VALLE, 2008, p.93-94).

No que concerne a espiritualidade, pode-se conceituá-la 
como a busca humana por um significado para a vida, relaciona-se 
com propósito e sentido, é um ato de conexão entre o ser humano e 
o divino. De acordo com Socci (2006, p.89), “espiritualidade está rela-
cionado a práticas intrínsecas e particulares do indivíduo, não neces-
sariamente compartilhadas com os outros em ambientes religiosos”. 
Ao escrever sobre espiritualidade, Valle (2008, p.101), esclarece que 
“a espiritualidade não é algo que se opõe ao que é material, corpóreo 
ou mundano”, e acrescenta significativamente que “a espiritualidade 
é algo encarnado no contexto real da vida de cada pessoa e de cada 
época”. Para ele, a espiritualidade é a expressão da profundidade do 
sentido do que se é e do que se vive verdadeiramente.

Para Heschel (1976 apud VALLE, 2008, p.102) “a existência 
humana está impregnada de sintomas de transcendência e a aber-
tura a ela é um elemento constitutivo do ser humano”, portanto, a 
espiritualidade é inerente ao ser humano e não há maturidade psico-
lógica sem ela, isto é, o espiritual é elemento essencial e constitutivo 
da maturidade psicológica do indivíduo. (VALLE, 2008)

Segundo Lima Vaz (apud VALLE, 2008, p.102-103) a “experi-
ência de Deus” ultrapassa a “experiência religiosa”, visto que “a ex-
periência religiosa é uma experiência do sagrado e a experiência de 
Deus é uma experiência de sentido”. 

Desse modo, a espiritualidade parece evidenciar uma busca 
de significado, de sentido, de si e do outro, e ainda, facultativamente, 
do Outro. 

Nesse sentido, sintetiza Valle (2008), na escola da vida, a 
espiritualidade é o diploma na graduação de humanidade. E ainda, 
concernente a espiritualidade, ele diz: 

É, antes de tudo e como foi mencionado mais de uma 
vez, uma necessidade psicológica constitutiva de todo 
ser humano. É algo tão básico e elementar como a ne-



90

cessidade de desenvolver a autoconsciência ou estabe-
lecer relações saudáveis com os demais seres humanos. 
Ela consiste essencialmente em uma busca pessoal de 
sentido para o próprio existir e agir. Acha-se, por isso, 
unida à motivação profunda que nos faz crer, lutar, amar. 
Orienta-se para o porquê último da vida, mas sem fugir 
dos questionamentos e compromissos que a vida nos 
impõe, ajudando-nos a ter forças para nos comprometer-
mos com eles. (VALLE, 2008, p.104).

Ressalta-se ainda a necessidade de abordar os temas ate-
ísmo e sincretismo. O ateísmo como negação do sobrenatural e o 
sincretismo como mistura. Ambos evidenciam o comportamento do 
indivíduo diante do sobrenatural, sua expressão diante da experiên-
cia religiosa. (PAIVA, 2008).  

A Psicologia da Religião tem diante de si um longo, árduo, 
sinuoso e esburacado caminho a percorrer. Muitos obstáculos a ultra-
passar e tantos outros que ainda surgirão. Para Vergote (1997, p.16), 
Psicologia da Religião é o estudo da “totalidade das expressões lin-
guísticas, emoções, ações e sinais que se referem a um ser sobre-
natural ou seres sobrenaturais”, já em outra pesquisa o autor com-
plementa, não tendo como objeto “o desejo de atingir uma liberdade 
interior e de encontrar para a vida um sentido que liberta do raciona-
lismo estreito e das concepções tristemente utilitárias” (VERGOTE, 
2003, p.98 apud PAIVA, 2008, p.42), portanto diferenciando-se de 
uma psicologia, estritamente da espiritualidade. Inclusive, presente-
mente, o que se almeja é uma ampliação da Psicologia da Religião, 
onde a espiritualidade seja abraçada, e não sua fragmentação em 
duas psicologias, uma da religião e outra da espiritualidade.

Ao Psicólogo cabe a ampliação, abrangência, aprofundamen-
to e abertura de sua visão e entendimento para conhecer, reconhecer 
e compreender o indivíduo em toda a sua complexidade e dimensões, 
como ser biopsicossocioespiritual, que tanto ele psicólogo quanto pa-
ciente o são. (OLIVEIRA; JUNGES, 2012; MORIN, 2011). E ainda, 
não compete ao profissional de psicologia emitir opinião quanto a 
existência ou inexistência do sobrenatural, porquanto não há o que 
o respalde no método científico e empírico moderno, não metafísico 
ou teológico, conforme consenso estabelecido no princípio do século 
XX, decorrente dos estudos de Théodore Flournoy da Universidade 
de Genebra. (MARALDI, et al., 2016)
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3 MÉTODO

Esta pesquisa adveio, a fim de responder seus questionamentos 
e contribuir com proposições acadêmicas-reflexivas, acerca do elemen-
to fronteiriço existente entre prática profissional e experiência religiosa, 
podendo analisar com maior crítica dados sobre a propedêutica existen-
te, bem como, propor um approach diferenciado sobre a temática. 

Para tanto, esta pesquisa, contou com 10 artigos científicos 
como fontes de dados para inferências e conjecturas teóricas. Es-
tes trabalhos foram selecionados, por meio de consulta em bases de 
dados através das sintaxes: “Psicologia” e “Experiência Religiosa”, 
“Psicologia” e “Religião”, “Psicologia” e “Religiosidade” e “Psicologia” 
e “Espiritualidade”, tendo em mente alguns critérios de inclusão: (a) 
artigos publicados de janeiro de 2015 até dezembro de 2020; (b) tratar-
-se de artigos empíricos; (c) artigos publicado em idioma português; e, 
para compor os critérios de exclusão foram considerados os seguintes 
itens: (a) artigos repetidos; (b) dissertações de mestrado e teses de 
doutorado; (c) artigos de revisão sistemática; (d) artigos não científicos.

Os resultados desta estratégia metodológica, pode ser com-
preendida da seguinte maneira: a estratégia inicial de busca dos ar-
tigos na base de dados referida totalizou 91 artigos. Primeiramente 
foi aplicado o critério de exclusão de artigos repetidos, estes que to-
talizaram 17, restando então 74 artigos. Em seguida, foi aplicado o 
critério de exclusão por título, estes totalizaram 12, restando então 
62 artigos. Após a leitura criteriosa dos resumos, desses 62 artigos, 
foram aplicados os demais critérios de exclusão. Destes, havia 52 
que se enquadravam na categoria de teses, dissertações, revisão 
sistemática, estudos teóricos e reflexivos, e, portanto, foram retira-
dos, restando 10 artigos empíricos, que preenchiam todos os crité-
rios de inclusão da amostra. Este processo foi refeito pelos juízes da 
pesquisa que mantiveram o resultado, uma vez que os resultados en-
contrados pelos juízes em suas avaliações obtiveram concordância. 

3.1 Resultados

Os artigos pesquisados trouxeram, enquanto participantes 
um número variável de indivíduos respondentes da pesquisa. A pes-
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quisa com menor quantidade de participantes, um estudo de caso, 
teve o número de 1 respondente (Belmonte, Romaria; Farias, Mi-
guel), e a pesquisa de maior quantidade obteve 156 participantes 
(Brasil, Angela Maria; De Morais Zacarias, José Jorge). Houve ainda, 
uma revisão de pesquisas, com número inespecífico de participantes 
(Paiva, Geraldo José), e um grupo de encontro mensais, com número 
indeterminado de participantes (Fontes, Fátima).

Em relação a faixa etária e sexo dos participantes, as pesqui-
sas apresentaram uma amostra heterogênea. 

Conforme as delimitações metodológicas apontadas, este estu-
do em sua amostra final considerou somente artigos oriundos do Brasil.

Para a realização da análise e discussão, os 10 artigos delimi-
tados foram enquadrados em três categorias.

3.2 Análise de Dados

Analisados os 10 artigos da amostra, evidenciou-se que 4 ar-
tigos especificaram a relação entre psicologia e religião, 5 descreve-
ram a religião como instrumento de intervenção, e 4 apresentaram a 
representação social da religião e o contexto psicológico. 

Desta forma, os resultados das pesquisas empíricas organi-
zados em três polos. O primeiro polo é descrito como: (1) Relação 
entre psicologia e religião; (2) Religião como instrumento de interven-
ção psicológica e, (3) Representação social da religião e o contexto 
psicológico.

1. Relação entre Psicologia e religião

As pesquisas demonstraram que a relação entre Psicologia e 
religião, apesar de ser complexa, conflituosa, difícil, ocasionalmente 
inconciliável no nível metodológico-teórico, é inegável, necessária e 
benéfica.

Identificou-se, nos estudos de Pereira e Holanda (2016), uma 
relação entre Psicologia e Religião difícil e complexa, por vezes, in-
conciliável no nível teórico-metodológico, ainda que inegável e ne-
cessária. O ambiente acadêmico foi percebido como um lugar cienti-
ficista e sem abertura para discutir religião, onde vivências de conflito 
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são experienciadas em sala de aula, no convívio com professores 
e colegas e em relação aos conteúdos estudados, não obstante o 
percentual de estudantes de psicologia que colaboraram com esses 
estudos, participantes de um grupo religioso, totalizarem quase 70%. 
Como forma de lidar com esse conflito explicitou-se vivências de as-
sociação ou dissociação entre as crenças e a psicologia. Notou-se 
a importância da temática religiosidade/espiritualidade na formação 
pessoal e profissional do estudante de psicologia, um possível favo-
recimento ao empobrecimento da espiritualidade dos psicólogos e a 
presença de uma pluralidade de religiosidades/espiritualidades entre 
os acadêmicos de Psicologia. Evidenciou-se uma legítima preocupa-
ção com a ética profissional do psicólogo e da patente e sobressa-
lente percepção da universidade como um ambiente ateu e não laico 
como prescrito em lei. Aponta-se, ainda e por fim, um afastamen-
to e um sepultamento no que concerne a essa temática que jamais 
se apartou da psicologia e da pesquisa científica e também para a 
relevância da discussão dessa relação, Psicologia e espiritualidade/
religiosidade.

A pesquisa realizada por Delmonte e Farias (2017) questiona 
a precisão diagnóstica, especificamente, do Transtorno Dissociativo 
de Identidade, baseado nos critérios atuais, DSM-5, alerta para falta 
de atenção ao contexto social e ainda para a escassa quantidade 
de pesquisas numa área tão relevante para a sociedade brasileira. 
Portanto, apontando para a necessidade de ampliação, aprofunda-
mento e contextualização social dos critérios diagnósticos vigentes, 
referente à diferenciação aos estados saudáveis de possessão de 
experiências patológicas, e também para o fortalecimento de pesqui-
sas nessa área.

Da pesquisa empreendida por Paiva (2018), apura-se que a 
Psicologia da Religião se inclui nas Ciências da Religião, não sendo 
nem Filosofia da Religião, tampouco Teologia. Verifica-se também, 
que a melhor metodologia para pesquisa em Psicologia da Religião 
seria uma que associasse métodos quantitativos e qualitativos, tal 
qual o da Escola de Lovaina, na Bélgica, sendo o Brasil um enorme 
celeiro de comportamento religioso, abarcando assim uma imensidão 
de possibilidades de estudos. Alerta para a necessidade de atentar-se 
ao ateísmo e também ao sincretismo. Discursa em torno dos termos 
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religião, religiosidade e espiritualidade. Quanto a cognição social e 
filiação religiosa, afere-se que o tipo de filiação religiosa influi na com-
posição harmoniosa da cognição. Quanto a representação social da 
religião em acadêmicos, verifica-se a ausência dessa representação, 
devido ao silêncio referente ás religiões, visto que esse assunto é tido 
como de cunho pessoal, evidenciando uma irrelevância do tema para 
o acadêmico dentro da Academia. Quanto a religião, enfrentamento e 
cura, observa-se benefícios para além da cura, tais como promoção 
de saúde e qualidade de vida. Quanto a identidade religiosa de bra-
sileiros filiados a novas religiões japonesas, nota-se a convergência 
do psicossocial com o pessoal, demonstrando assim que o individual 
e o social são indissociáveis. Quanto a conflitos psicológicos entre ci-
ência e religião na Academia, apreende-se que conscientemente não 
há conflito, porém inconscientemente o conflito se faz presente. E, 
por fim, quanto a experiência religiosa e experiência estética, eviden-
cia-se uma relação ambígua, ora convergente ora equivalente. Não 
há ciência de incompatibilidade, de exclusão, ou ainda da imposição 
de escolha entre arte e religião.

No estudo realizado por Cunha e Scorlini-Comin (2019), ba-
seado na percepção de uma relação positiva entre os aspectos da 
religião e a saúde mental e física e na ausência do tema na gradu-
ação em Psicologia, verificou-se desconhecimento científico dos te-
mas ligados a religiosidade e espiritualidade (alunos e professores), 
ausência de conteúdos relacionados aos temas, dificuldade dos alu-
nos em abordar e discutir tais temas, em virtude de diversos entraves 
por parte dos professores, além da expectativa positiva em relação à 
disciplina desenvolvida para a pesquisa e o reconhecimento da im-
portância dessa disciplina. Essa experiência de inclusão de uma dis-
ciplina eletiva que abordasse os temas relacionados a religiosidade 
e espiritualidade, num curso de Psicologia, proporcionou aos alunos 
aprendizado e conscientização concernentes ao tema. E, diante da 
ausência de conhecimento dos temas ligados à religião, o estudo 
fornece alguns esclarecimentos, tais quais: religião como uma insti-
tuição social com um sistema de crenças e práticas relacionadas ao 
transcendente e religiosidade como uma maneira pessoal de viven-
ciar o sistema de crenças e as práticas religiosas vinculadas ou não a 
uma instituição e também como uma busca de sentido de vida, vincu-
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lada ou não a uma crença religiosa. Quanto à espiritualidade, embora 
tenha conceito distinto de religiosidade, neste estudo, em particular, 
religiosidade e espiritualidade são usadas na forma de termo combi-
nado, isto é, religiosidade/espiritualidade.

2. Religião como instrumento de intervenção psicológica

Os estudos mostraram que a religião beneficia a saúde e di-
minui o sofrimento, promovendo qualidade de vida e de relaciona-
mentos, não obstante afeta o processo de constituição e de vir-a-ser 
da pessoa, malgrado o fundamentalismo religioso disseminar ódio, 
opressão, discriminação e preconceitos, ele é meramente uma pos-
sibilidade da religião e não sua universalidade, e destaca ainda, as 
Ciências da Religião como alojamento e grande contribuinte da Psi-
cologia da Religião, enfatizando a benéfica e necessária interdiscipli-
naridade.

A partir dos levantamentos da pesquisa de Ferreira e Vascon-
celos (2015), que almejou constituir uma  associação entre Psicologia 
e experiência religiosa, na prática clínica, como uma possibilidade de 
promover saúde e diminuir o sofrimento do indivíduo, constatou-se, 
na instituição destinada aos cuidados de pessoas idosas, a percep-
ção da possibilidade de investimento de novos sentidos e ressignifi-
cações, e nos hospitais, a fé evidenciou-se como um conforto, espe-
rança e sentido para a experiência do sofrimento,  além de propiciar o 
estabelecimento e fortalecimento do aliança terapêutica. Constata-se 
assim, que a religião beneficia a saúde, diminui o sofrimento e pro-
move qualidade de vida, e ainda, afeta o processo de constituição e 
de vir-a-ser da pessoa. Quanto aos conceitos referentes a temática 
religiosa, a pesquisa descreve religião como uma construção huma-
na, cultural e histórica, cujo termo advém do latim religare (unir, ligar); 
experiência religiosa ou espiritual como uma busca subjetiva do sen-
tido das coisas, da vida; religiosidade como uma forma de expressão 
de sentimentos e impressão de sentidos, e, espiritualidade como algo 
mais universal, em contraponto à religião que seria algo mais parti-
cular.

Conforme Delmonte e Farias (2017), na pesquisa realizada a 
partir de um estudo de caso de uma líder religiosa de Umbanda, no 
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intuito de diferenciar a experiência de possessão saudável da pato-
logia de Transtorno Dissociativo de Identidade, baseado nos crité-
rios do DSM-5, constatou-se uma total desconsideração do contexto 
social, posto que ao ser imersa a um cenário onde seu estado era 
aceito e compreendido, todo seu sofrimento anterior cessou. Nesse 
cenário, onde um grupo religioso lhe deu apoio social, informação 
e formação para compreender, controlar e desenvolver suas experi-
ências religiosas ela encontrou o equivalente ao que deveria achar, 
caso buscasse, guardada as devidas proporções, em uma interven-
ção psiquiátrica, consequente e conjuntamente psicológica, isto é, 
houve uma intervenção da religião onde poderia e/ou caberia uma 
intervenção psicológica. Desta forma, questionou-se também a sufi-
ciência dos critérios diagnósticos do DSM-5.

O trabalho conduzido por Fontes (2017), baseado na possibi-
lidade de integração das psicoterapias e práticas psiquiátricas com a 
dimensão religiosa e espiritual, verificou, através da Terapia Socioco-
munitária (uma psicoterapia desenvolvida pela autora), transforma-
ções no padrão de religiosidade dos participantes que proporciona-
ram melhoria em qualidade de vida e de relacionamentos. Quanto 
aos termos relativos a religião, elucida a experiência religiosa como 
sendo o lugar do religioso na vida das pessoas. Ainda, clarifica o ter-
mo coping religioso como sendo a forma de enfrentamento no meio 
religioso.  Afere-se, um despreparo dos profissionais de saúde men-
tal em relação a dimensão religiosa, suscitando uma imprescindível 
amplificação dos conhecimentos e instrumentos de psicoterapeutas, 
psiquiatras e de todos aqueles que se propõem a cuidar da Saúde 
Mental, para compreenderem e acolherem as demandas com as ex-
periências religiosas daqueles que os procurarem, em que os cientis-
tas da religião seriam de grande auxílio.

Na pesquisa efetuada por Araujo (2017), alcançou-se a com-
preensão de que o fundamentalismo religioso propaga ódio, opres-
são, discriminação e preconceitos àquelas pessoas que não seguem 
esses ideais fundamentalistas, e embora a religião seja constituin-
te do ser humano, o fundamentalismo religioso é uma possibilidade 
dela e não sua universalidade.

Consoante os estudos de Degani-Carneiro (2018), existe 
uma pluralidade de discursos sobre a intervenção da fé evangélica 
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na atuação do psicólogo. Além disso, constatou-se a indissociabili-
dade entre as visões religiosa e secular do terapeuta, a influência da 
religiosidade do terapeuta na prática profissional, a separação ética 
entre religiosidade do terapeuta e prática profissional e a interveni-
ência da religiosidade do cliente (sendo sua religiosidade destacada 
como intrínseca as suas demais dimensões). Quanto a demanda dos 
clientes evangélicos por psicoterapia e em especial por “psicólogos 
evangélicos”, verificou-se que a preferência se dá por conta de iden-
tificação, sensação de proteção e de uma visão ingênua dos clien-
tes, no que tange ao elevado número de procura de psicoterapia por 
evangélicos, destaca-se o fato destas serem frequentemente dispo-
nibilizadas pela ação social da igreja,  o que proporciona acesso, co-
nhecimento e conscientização da utilidade, da eventual necessidade 
e dos consequentes benefícios. Afere-se ainda, que a convergência 
da psicologia e religião geram benefícios nas questões concernentes 
ao desenvolvimento saúde-adoecimento.

3. Representação social da religião e o contexto psicológico

A partir do levantamento das pesquisas evidenciou-se uma 
preocupante lacuna na formação em Psicologia em relação ao tema 
religião e em especial ao que concerne ao fundamentalismo religio-
so, visto que dele pode decorrer um imenso e diverso sofrimento hu-
mano (individual e social), em virtude da discriminação, opressão, 
ódio e preconceitos por ele difundidos na sociedade.

Identificou-se, na pesquisa de Brasil e De Morais Zacarias 
(2015), que a graduação em psicologia aperfeiçoa a compreensão do 
saber científico, expande a crítica e desperta no aluno uma maior exi-
gência em relação as questões religiosas, e ainda, que há grande re-
sistência desses alunos em relação ás religiões de grande apelo emo-
cional, possivelmente porque as julgam inconciliáveis com a criticidade 
e racionalidade da ciência. Consequentemente, ocorre um movimento 
de migração das religiões neo-pentecostais e afro-descendentes para 
o catolicismo, protestantismo histórico e para o ateísmo.

No estudo desenvolvido por Araujo (2017), verificou-se que 
o fundamentalismo religioso prejudica as relações humanas por 
conta do ódio, preconceitos e intolerâncias que dissemina. Houve 
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a compreensão de que o fundamentalismo religioso propaga o ódio 
e opressão àquelas pessoas que não seguem esses ideais funda-
mentalistas, e embora a religião seja constituinte do ser humano, o 
fundamentalismo religioso é uma possibilidade dela e não sua uni-
versalidade. Constatou-se também, um escasso conhecimento sobre 
fundamentalismo religioso mundial, sendo necessário maior produ-
ção de conhecimento da Psicologia sobre esse tema, além da aproxi-
mação desta com as diversas áreas do conhecimento que compreen-
dem as dimensões humanas, posto que é inaceitável um estudo que 
não contemple o ser humano em toda sua complexidade.

A pesquisa produzida por Paiva (2018), alerta para a neces-
sidade de atentar-se ao ateísmo e também ao sincretismo. E ainda, 
quanto a representação social da religião em acadêmicos, verifica-se 
a ausência dessa representação, devido ao silêncio referente ás religi-
ões, visto que esse assunto é tido como de cunho pessoal, evidencian-
do uma irrelevância do tema para o acadêmico dentro da Academia. 

O trabalho conduzido por Jesus (2020), demonstrou que da 
relação Psicologia, religião e fundamentalismo religioso incide conse-
quências na formação e atuação do psicólogo. Evidenciou a ausên-
cia dessa temática na formação do Psicólogo, forçando-o a conduzir 
sua prática clínica baseando-se em conhecimentos pessoais, senso 
comum e até mesmo em entendimentos fundamentalistas, sendo de 
suma importância a inclusão do tema, religião, e consequentemente, 
fundamentalismo religioso, na formação do Psicólogo. Quanto ao ter-
mo religião, o descreve como sendo um sistema de valores humanos 
firmados numa crença sobre-humana.

4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Os resultados alcançados neste estudo, demonstram que a 
relação entre Psicologia e religião, apesar de ser complexa, conflituo-
sa, difícil, ocasionalmente inconciliável no nível metodológico-teórico, 
é inegável, necessária e benéfica, como observa-se na pesquisa de 
Pereira e Holanda (2016).

O questionamento levantado por Delmonte e Farias (2017), 
acerca da suficiência dos critérios diagnósticos atuais, DSM-5, no que 
concerne, especificamente, ao Transtorno Dissociativo de Identidade 
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e sua diferenciação dos estados saudáveis de possessão, evidencia 
uma significativa e recorrente preocupação quanto à formação e atu-
ação do profissional de psicologia, alertando para uma emergente e 
imprescindível inclusão da temática religiosa na Academia.

Nesse sentido, as pesquisas de Araujo (2017) e Jesus (2020), 
substanciam a necessária inclusão do tema religião na formação e 
atuação do psicólogo, visto que demonstram essa mesma preocu-
pação referente a lacuna deixada por esse assunto na Universidade, 
posto que em seus estudos destacam o quanto o fundamentalismo  
religioso pode ser prejudicial ao indivíduo e à sociedade, porquanto 
sua disseminação, manutenção e  consequências podem ocasionar 
sérios danos físicos, emocionais e sociais, com reflexos diversos em 
todos os setores e dimensões do ser humano.

Ainda assim, malgrado o fundamentalismo religioso dissemi-
nar ódio, opressão, discriminação e preconceitos, ele é meramente 
uma possibilidade da religião e não sua universalidade, não obstan-
te os estudos de Ferreira e Vasconcelos (2015), Delmonte e Farias 
(2017), Fontes (2017), Araújo (2017) e Degani-Carneiro (2018), mos-
traram que a religião beneficia a saúde e diminui o sofrimento, pro-
movendo qualidade de vida e de relacionamentos, e ainda afeta o 
processo de constituição e de vir-a-ser do indivíduo.

Cabe ressaltar que, a interdisciplinaridade é extremamente 
benéfica e indispensável diante da complexidade deste objeto de 
estudo que é o homem, onde de acordo com os estudos de Fontes 
(2017), as Ciências da Religião se enquadra como alojamento e con-
tribuinte da Psicologia da Religião.

Dessa forma, frente à interdisciplinaridade, emerge novamen-
te a questão referente à ausência da temática religião na Universi-
dade, que segundo o que se depreende dos estudos realizados por 
Brasil e De Morais Zacarias (2015), Araujo (2017), Paiva (2018), e 
Jesus (2020), não encontra representação social na Academia, ape-
sar de presente na vida da quase totalidade dos acadêmicos, porém 
sendo tratado como um assunto de  cunho pessoal e não acadêmico, 
portanto, o mantêm afastado da universidade, através de distancia-
mentos, desencontros e até mesmo de um total e absoluto  silêncio.

Ademais, as pesquisas de Ferreira e Vasconcelos (2015), 
Fontes (2017), Cunha e Scorsolini-Comin (2019), Paiva (2018) e 
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Jesus (2020), comentam alguns conceitos relacionados a temática 
religiosa, evidenciando uma total falta de consenso e uma imensa 
variedade de entendimentos, o que por si só, já escancara a impres-
cindibilidade emergente da inclusão urgente desse assunto na Uni-
versidade. Aliás, uma outra questão a se destacar é a laicidade, visto 
que a pesquisa empreendida por Pereira e Holanda (2016), assevera 
a percepção da Academia como um ambiente ateu e não laico como 
prescreve a nossa legislação.

Em consideração ao exposto, os teóricos aqui elencados, em 
sua totalidade, direta ou indiretamente, explicitam inquietação no que 
concerne a ausência da temática da religião na formação do profis-
sional de psicologia e as respectivas consequências em sua atuação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, enuncia-se uma análise sobre a Psicologia e 
experiência religiosa, religião, religiosidade e espiritualidade, assim 
como, procura-se compreender a relevância da experiência religiosa, 
religião, religiosidade e espiritualidade para a Psicologia, mediante a 
uma descrição da Psicologia da Religião e esclarecimentos referen-
tes às terminologias, experiência religiosa, religião, religiosidade e 
espiritualidade, almejando estabelecer uma relação entre a Psicolo-
gia e essa temática. 

A partir dos levantamentos desta pesquisa, aferiu-se a com-
preensão de religião como um sistema de valores e crenças vincula-
dos a uma instituição, de religiosidade como a prática desses valores 
e crenças, de espiritualidade como uma busca pelo sentido da vida, e 
de experiência religiosa como a expressão dessas vivências. Outros-
sim, inqueriu-se que a Psicologia da Religião é a ciência que estuda o 
psíquico, psicológico nas expressões das vivências de experiências 
religiosas.

Isto posto, considerando que a experiência religiosa, religião, 
religiosidade e espiritualidade apresentam grandes implicações so-
ciais, culturais e clínicas, e ainda, são parte constituinte do sujeito e 
este, objeto da psicologia, concebe-se que a experiência religiosa, 
religião, religiosidade e espiritualidade são assuntos de extrema rele-
vância para a Psicologia.  
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Ademais, nos encontramos imersos em um contexto social 
pandêmico, submersos em uma crise político-econômica inimaginá-
vel, afundados num fundamentalismo religioso absurdo e postos a pi-
que de posse de um potente, eficiente e patente navio cruzeiro, posto 
que não sabemos operá-lo, visto que diante do manual de instruções 
decidimos ignorá-lo. A Psicologia é esse navio de potencialidades 
imensuráveis, que em nome de um pseudo-cientificismo nos abste-
mos de utilizá-la em toda sua magnitude.

Nessa situação, cabe a nós reivindicarmos e exercermos o 
ampliar, aprofundar, incluir, aperfeiçoar e atualizar o mundo acadêmi-
co, dessarte refletindo na formação, atuação e ética do profissional 
de psicologia.

Em consideração a isso, conclui-se que a Psicologia possui 
incontáveis possibilidades de compreender, aprofundar, abranger, 
estimular, disseminar, atualizar e aplicar o conhecimento concernen-
te a temática que envolve todo um espectro sobre o fenômeno religio-
so, proporcionando uma melhor formação e consequente, atuação 
do profissional de psicologia, destarte assegurando o cumprimento 
da ética e do dever social inerente à profissão.

Enquanto impressões e aquisições pessoais, esta pesquisa 
foi extrema e profundamente elucidativa. Não obstante ter sido extra-
ordinariamente exaustiva, foi uma surpresa e um presente imensu-
rável. O alcance e a dimensão de informações que proporcionou su-
priu toda e qualquer malquerença que possa apresentar-se em uma 
pesquisa como essa. Ademais, harmonizou-se excepcionalmente ao 
conteúdo e resultados que almejava alcançar. O material garimpado, 
parafraseando o emblemático Pai da Psicanálise, Freud, é ouro puro, 
sem qualquer mistura de cobre,

Por fim, cabe apontar a necessidade de ampliar as compre-
ensões acerca desta temática, porquanto este estudo restringiu-se 
a uma pesquisa bibliográfica e conteve delimitação de artigos que 
replicassem a questão de pesquisa. Este estudo chama a atenção 
para a averiguação de que, alusivo à Psicologia da Religião, o cerne 
da preocupação se dá sobre a lacuna instaurada na Academia, me-
diante a ausência da temática concernente, e consequentemente de 
suas legítimas e avassaladoras sequelas. 
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Ante o exposto, empreende-se uma convocação, para que 
esse trabalho mova a comunidade científica, a uma investigação mi-
nuciosa concernente a essa temática, implementando pesquisas de 
campo. 
. 
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