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Para Afonso Ligório Soares 

 Belíssima pessoa, cujo nome estava confirmado para contribuir 

nesse seminário, e que, dias antes, nos deixou abruptamente. 
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Apresentação 

Este livro é fruto das reflexões apresentadas no I Seminário "Espiritualidades 

contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo", promovido pelo grupo de pesquisa Teologia 

no Plural, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, da Universidade 

Metodista de São Paulo. 

O evento, realizado em março de 2016, contou com a parceria de Koinonia – Presença 

Ecumênica e Serviço, da Rede Ecumênica de Juventude (REJU) e do grupo de trabalho da 

Associação Nacional de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião (Anptecre) e da 

Sociedade de Teologia e Estudos de Religião (Soter) "Espiritualidades contemporâneas, 

pluralidade religiosa e diálogo", cujo nome deu origem ao do seminário.  

Teologia no Plural, certificado pela Universidade Metodista de São Paulo no diretório 

de grupos de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), e por mim liderado, reúne estudantes de teologia e de ciências da religião e tem se 

preocupado com a importância da lógica plural para o método teológico. Em resumo, 

partimos da identificação de aspectos que, nas últimas décadas, têm limitado ou facilitado o 

alargamento do método e consequentemente oferecido menor ou maior capacidade de 

formulação de respostas teológicas consistentes diante da complexidade da realidade social 

latino-americana, em especial a diferença cultural nas linguagens da religião no Brasil e o 

pluralismo religioso. 

O grupo está integrado à área "Linguagens da religião", dentro da linha de pesquisa 

"Teologia das religiões e cultura" do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, da 

Universidade e nela responde ao eixo temático "Conhecimento Social, Mediações 

Socioculturais e Inclusão para a Cidadania". Ele está articulado com o já referido Grupo de 

Trabalho "Espiritualidades contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo", coordenado 

pelos professores Roberlei Panasiewicz (PUC Minas), Gilbraz Aragão (Unicap-PE) e por mim 

(Umesp). Em linhas gerais, o GT se orienta da seguinte forma: 

Diante do contexto culturalmente plural em que nos encontramos e que desafia as 

tradições religiosas, acreditamos estar frente a uma grande oportunidade para o diálogo entre 

as diversas religiões. Sem renegar ou desconhecer o que há de único e irrevogável em cada 

religião, trata-se de perceber, no convívio com a diversidade, o que é essencial em cada 
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tradição e, portanto, de manifestar um dinamismo espiritual que está entre e para além das 

religiões. Incluem-se nessa espiritualidade aquelas expressões laicas e sem deus e o diálogo 

inter-religioso que elas todas proporcionam faz repensar o compromisso ético das religiões 

para com a paz mundial. O GT está aberto ao debate de pesquisas sobre a aplicação da 

espiritualidade no cotidiano; aos estágios do desenvolvimento da experiência espiritual e a 

função da meditação, bem como sobre os desvios do comportamento supersticioso e do 

misticismo. Estuda a pluralidade religiosa atual e tendências de diálogo na 

contemporaneidade. Esperamos, com tais discussões, propor respostas para aqueles que 

negam qualquer validade da religião na sociedade contemporânea e, talvez, o caminho para 

uma nova compreensão da religiosidade, que se contraponha ao flagrante fundamentalismo 

religioso de nossos dias. Pretendemos subsidiar, teoricamente, as práticas de diálogo inter-

religioso que vêm sendo ensaiadas com apoio dos Programas de Ciências da Religião e 

Teologia no Brasil, no sentido de verificar a plausibilidade de uma mística comum e 

transreligiosa para o nosso tempo de transformações axiais. 

Com essa perspectiva, organizamos o seminário e mostramos os seus principais 

conteúdos. Na primeira parte do livro, "Pluralismo religioso e diálogo", apresentamos o 

registro das conferências principais do evento, cujos conteúdos norteiam as preocupações 

teóricas do grupo. Trata-se das contribuições de Roberlei Panasiewicz em "O paradigma pós-

religional desafia a teologia do pluralismo religioso", de Gilbráz Aragão em "Perspectivas 

transreligiosas e o estudo das religiões" e de Claudio de Oliveira Ribeiro em "Pluralismo 

religioso, democracia e direitos humanos". 

A segunda parte do livro, "Pluralidade religiosa no Brasil", sintetiza os conteúdos de 

um painel sobre a diversidade religiosa brasileira, especialmente a inerente a vivência interna 

de cada grupo. Reconhecemos que muitas outras expressões religiosas poderiam constar do 

debate, mas nossa delimitação seguiu critérios internos das atividades mais recentes do grupo. 

Em linhas gerais, apresentamos reflexões em torno dos seguintes temas: "A diversidade 

religiosa afro-brasileira e a formação teológica" (Érica Jorge, Faculdade Teológica 

Umbandista), "A pluralidade interna do catolicismo brasileiro" (Brenda Carranza, PUC 

Campinas), "Os diferentes pentecostalismos no Brasil" (Osiel Lourenço de Carvalho, Umesp), 

"Caleidoscópio missionário: imagens da religião messiânica no Brasil " (Andréa Gomes 

Santiago Tomita, Faculdade Messiânica) e " O respeito à alteridade e à diversidade religiosa: 
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um olhar dos espíritas" (Franklin Félix de Lima, Movimento Espiritismo e Direitos 

Humanos). 

A terceira parte, "Experiências inter-religiosas e Direitos Humanos", resume as 

exposições de três significativas iniciativas: "A experiência da Comissão de Combate à 

Intolerância Religiosa (CCIR)" (Babalawo Ivanir dos Santos), "O inter-religioso em Koinonia 

– Presença Ecumênica e Serviço" (Ana Martins Gualberto) e "A experiência inter-religiosa no 

contexto cristão" (Lusmarina Campos Garcia). A segunda e a terceira partes foram editadas 

por Paulo Roberto Salles Garcia, de Bela Prosa. 

Por fim, apresentamos um resumo das pesquisas desenvolvidas pelo grupo Teologia 

no Plural, com a intenção de socializar os resultados e, com isso, abrir novos debates e indicar 

novas perspectivas para análises.  

Nossa expectativa é que a leitura, a reflexão e o debate destes textos possam gerar 

novos enfoques, perspectivas e caminhos de aprofundamento de temas e situações tão 

complexas. 
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O Paradigma Pós-Religional desafia a Teologia do Pluralismo Religioso 

 

Roberlei Panasiewicz
1
 

 

Introdução 

Vários são os desafios que perpassam as sociedades e as culturas contemporâneas. 

Inúmeras são as teorias e os paradigmas que emergem destas análises e os estimulam a 

entrar em novas dinâmicas. A presente reflexão tem por objetivo mostrar como se estrutura 

o Paradigma Pós-Religional
2
 e quais desafios ele apresenta para a Teologia do Pluralismo 

Religioso.  

Este estudo está dividido em três momentos. Primeiramente, será apresentada a 

epistemologia pós-religional. Depois, o que é a sociedade do conhecimento e da inovação e 

como esta sociedade entende a espiritualidade. Em terceiro lugar, serão pensados os 

Projetos Axiológicos Coletivos (PACs), próprios da maneira de compreender as sociedades 

do conhecimento e da inovação, no entender do paradigma pós-religional. Por fim, serão 

abordados os desafios que este paradigma apresenta para a Teologia do Pluralismo 

Religioso, bem como uma proposta dialógica para benefício de ambas as partes e, 

sobretudo, da sociedade humana.
3
   

1.  A epistemologia pós-religional 

Há mudanças epistemológicas em curso nas sociedades contemporâneas. Estas 

mudanças, na forma como Marià Corbí
4
 compreende as sociedades, não são simplesmente 

                                                
1 Roberlei Panasiewicz é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 

coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. 

2 A Revista Horizonte tem um número dedicado à discussão do Paradigma Pós-Religional. Horizonte, v.13, 
n. 37, 2015. Disponível em: < http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/issue/view/682 >. Acesso 

em: 20 nov. 2015. 

3 Parte desta pesquisa foi publicada pela Revista Horizonte. PANASIEWICZ, Roberlei; ARAGÃO, Gilbraz. 

Novas fronteiras do pluralismo religioso: apontamentos sobre o pós-religional e o transreligioso. Horizonte, 

Belo Horizonte, v. 13, n. 40, p. 1.841-1.869, out./dez. 2015. 

4 Marià Corbí nasceu em 1932, em Valência, Espanha, e reside em Catalunha desde sua infância. Doutor em 

Filosofia, licenciado em Teologia e professor de Ciências Sociais em ESADE e na Fundación Vidal y 

Barraquer. Desde 1999 dirige o Centro de Estudos das Tradições Religiosas (CETR), em Barcelona. Tem 
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dados estatísticos, mas refletem dados profundos de outra realidade em transformação. A 

humanidade está em grande encruzilhada, “[...] no religioso, no axiológico, no econômico, 

no político, na organização da vida familiar, nas relações entre indivíduos e entre grupos 

sociais, nas relações entre países... Uma transformação que não deixa nada à margem” 

(CORBÍ, 2010, p. 9). Essa transformação vem da sociedade pré-industrial para a industrial, 

e agora, sobretudo nos países desenvolvidos, a passagem da primeira para a segunda grande 

industrialização. 

a) Sociedades pré-industriais 

As sociedades pré-industriais ou agrárias-autoritária são sociedades estáticas, pois 

têm seu pressuposto epistemológico fora de si. São orientadas pelos mitos e apresentam 

revelações dos antepassados sagrados ou dos próprios deuses. Os mitos conduzem a plena 

realidade de forma inviolável e, por serem estruturas axiológicas, são veículos de expressão 

da dimensão absoluta da realidade (CORBÍ, 2010, p. 124). Como a experiência absoluta do 

real acontece na experiência do relativo na história humana, cria-se um duplo efeito: ao 

mesmo tempo em que se desvaloriza o relativo, o sacraliza, pois o Absoluto que está “fora” 

se revela no relativo. Daí, cada cultura construirá sua religião específica, pois fará a união 

entre fé e crença a seu modo. A epistemologia mítica produz atitudes exclusivistas, pois 

somente seus mitos e suas religiões são verdadeiros. A epistemologia mítica dava 

fundamento e garantia para o funcionamento das sociedades estáticas.  

b) Sociedades das máquinas: 1ª industrialização 

O surgimento das máquinas provocou revolução e prosperidade, dando origem à 

sociedade industrial (primeira industrialização). Entretanto, essas sociedades não chegaram 

a se interpretar como dinâmicas por não criarem, constantemente, inovações e por estarem 

no interior das sociedades estáticas (pré-industriais). Nestas sociedades, começa a existir o 

abandono dos sistemas míticos/simbólicos de programação da vida (os deuses dizendo 

                                                                                                                                               
estudado as consequências ideológicas e religiosas das transformações gerais da sociedade industrial e pós-

industrial, sobretudo desde ponto de vista da epistemologia, linguística, sociologia, antropologia, história das 

religiões. Mais informações e bibliografia ver: CETR. Hacia uma espiritualidad laica. Disponível em: < 

http://www.cetr.net/modules.php?name=News&file=article&sid=436 >. Acesso em: 28 jul. 2015. 
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como viver), sendo substituídos pelas ciências e ideologias modernas (teorias e filosofias 

dizendo como viver).  

c) Sociedades das máquinas: 2ª industrialização 

A segunda grande industrialização revoluciona e demarca as sociedades industriais. 

Nos países desenvolvidos há desaparecimento da sociedade pré-industrial. A agricultura e a 

pecuária seguem padrões científicos e industriais e as novas ciências e tecnologias, 

potencializadas pela informática, têm possibilitado nova forma de viver. A grande 

transformação que tem ocorrido é o surgimento das sociedades dinâmicas da inovação e do 

conhecimento. São sociedades que criam continuamente conhecimentos científicos e 

tecnológicos, portanto, tudo em contínuo movimento. Há eliminação de todo rastro de 

organização hierarquizada, pois bloqueia a criatividade e as transformações. A 

comunicação está orientada em todas as direções e com total liberdade. Há perda de 

referências de sistemas absolutos, tanto sagrados quanto naturais ou científicos, e emerge a 

compreensão de que o destino global está nas próprias mãos. Há ausências de verdades, 

certezas, valores e sistemas de motivação vindos de “fora”. Tende a desaparecer o controle, 

a fixação e a submissão à maneira cultural de viver a experiência absoluta da realidade. 

Entretanto, o cultivo desta experiência se mantém.  

A nova sociedade da inovação e do conhecimento propõe o mergulho na 

experiência absoluta da realidade sem religião. Entretanto, o cultivo desta espiritualidade, 

denominada por Corbí, a princípio, de “espiritualidade leiga” (2010), é imprescindível para 

o bom funcionamento dessa nova sociedade humana. Espiritualidade significa contemplar e 

cultivar a dimensão absoluta da realidade. “Isso quer dizer que teremos de aprender a viver 

e a cultivar a dimensão absoluta da realidade sem religião alguma, sem submissão, como 

uma indagação. Nós nos atrevemos a dizer que essa é a mais séria inovação a que nos 

vemos submetidos nas sociedades de conhecimento” (CORBÍ, 2010, p. 219). Será 

necessário se desprender das formas passadas de vivências do sagrado e, ao mesmo tempo, 

aprender com os escritos religiosos e com as grandes narrativas sagradas a escuta e a busca 

da qual dão testemunho. Os mestres espirituais ensinam que “só a fonte que brota de dentro 

sacia a sede; as fontes de fora não dão água viva [...] São guias do caminho porque são 

mestres da criação livre [...] Eles ensinam a construir o próprio caminho e a construí-lo a 
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partir de dentro” (CORBÍ, 2010, p. 234-235). Para que não seja confundida com a visão de 

espiritualidade estimulada pelas religiões, Corbí tem denominado este termo como 

“qualidade de vida profunda”. 

2. Sociedade do conhecimento e da inovação e espiritualidade  

O novo contexto produzido pela sociedade do conhecimento e da inovação é 

dinâmico, fluído, de indagação livre, globalizado e de relações culturais não teístas. Daí, 

desenvolver a espiritualidade é inserir-se no caminho da “sutilização”, pois esta via refina o 

pensar, o sentir e o agir e os retira da experiência egoísta, afasta do campo das necessidades 

e dos desejos. A forma de se atingir a sutilização é  por meio do silêncio.  

A noção de ‘conhecimento silencioso’ é uma noção chave para 

compreender as tradições religiosas do passado em sua diversidade e em 

sua unidade, para interpretar a mística de todas as tradições; ela é também 

fundamental para lidar com o legado religioso do passado em determinada 

situação cultural, inevitável e sem andar para trás, sem mitos, nem 

símbolos, nem crenças nem sacralidades que programem as comunidades 

(CORBÍ, 2010, p. 251). 

Nesse sentido, o conhecimento silencioso é a grande contribuição das religiões. 

Devemos passar do corpo, enquanto ser depredador e de necessidade, para a dimensão de 

espírito, luz e calor, testemunhas vibrantes e desinteressadas, dimensão de sutilidade. Para 

os mestres espirituais, ser luz e calor é nossa condição própria. Para atingir o conhecimento, 

não se pode fugir à realidade tal como se apresenta, mas respeitá-la, acolhê-la e amá-la. Há 

necessidade de um método de silenciamento para conseguir tal conhecimento da mente 

(saber que o real ultrapassa todas as nossas interpretações), da ação (agir sem buscar 

somente o bem para si) e da devoção (a dimensão absoluta da realidade é Ser e 

Consciência, sem necessidades e desejos). As tradições religiosas podem oferecer grandes 

contribuições para as sociedades dinâmicas e de inovação por meio da transmissão do 

conhecimento silencioso. Essa oferta é o caminho do amor, sem as amarras institucionais. É 

o caminho da “espiritualidade leiga”, na qual há o silêncio da mente, do sentimento e da 

ação. 
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Nas novas sociedades da inovação e do conhecimento há necessidade constante da 

flexibilidade e aptidão para mudança, pois as realidades estão em movimento. “Nas novas 

sociedades, o silêncio terá que ser leigo, porque não pode estar apoiado em corpos de 

crenças, nem em sacralidades, nem em religiões” (CORBÍ, 2010, p. 285). Esse silêncio 

estimula a criatividade, potencializa a inovação e possibilita a qualidade humana. Esta é, 

pois, a lucidez mental, a orientação nos critérios, a calidez sensitiva e bom raciocínio para 

julgar as pessoas, as situações, projetos que convenham às situações. Há três critérios para 

o desenvolvimento da qualidade humana ou para o método leigo de silenciamento. O 

primeiro é ter interesse pela realidade; é ter postura de apaixonado e interessado por ela. O 

segundo é adquirir capacidade de distanciamento das realidades de interesse; é estar 

desapegado e não estar identificado com as realidades. O terceiro é a capacidade de 

silenciamento; é colocar entre parênteses as normas do viver e parar as avaliações habituais 

da realidade. Liberdade e profundidade são condições fundamentais para desenvolver o 

silenciamento. 

A qualidade humana, mais que conteúdos, refere-se a método que estimula a 

criatividade e gera novos resultados. Isso significa construir o próprio destino a partir “de 

dentro”. As novas sociedades terão que desenvolver técnicas de silenciamento, 

desvinculadas de crenças e religiões, pois estas fixam a um passado. Qualidade e silêncio 

são duas aspirações que possibilitam penetrar na experiência absoluta da realidade. Isso 

deverá fazer parte da vida de todos os seres humanos, sobretudo daqueles que ocuparão 

cargo de liderança e de direção.  

Quem aprender a praticar o silêncio leigo adquirirá a qualidade axiológica 

que lhe permitirá ser capaz de criar os postulados e projetos que devem 

reger as sociedades cujas decisões presentes não podem repetir o passado. 

Esses postulados e esses projetos regerão nossas criações científicas e 

tecnológicas, bem como o que pretendermos fazer com nossas vidas e 

com a vida inteira do planeta. Quem praticar o silêncio leigo até conseguir 

a qualidade axiológica chegará a um nível superior ético, de compromisso 

social e político e de sensibilidade humana (CORBÍ, 2010, p. 285). 

O conhecimento silencioso possibilita escapar da estrutura dual da realidade 

(sujeito-objeto; corpo/psique-espírito) e chegar a compreender que ‘o que é’ é ‘isso não 
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dual’, ou seja, não há pluralidade, nem espaço, nem tempo, nem nascer e morrer, mas 

somente unidade. O aprendizado que vem das antigas religiões a partir de suas narrativas 

sagradas diz que elas ensinam a escutar, a conhecer, a sentir, buscando transcender a 

experiência. Da experiência mística pode-se aprender que não é o nome Deus que importa, 

mas a experiência do absoluto, da realidade; é desenvolver profunda liberdade para estar 

diante do Transcendente e também para caminhar por onde não há caminho.
5
 Aprender que 

toda pessoa tem possibilidade e capacidade de superar sua condição humana, guiando-se 

por si mesma, desde ‘dentro’.  

Nessas novas sociedades da inovação e do conhecimento, as novas organizações 

religiosas devem, portanto: a) eliminar toda estrutura hierárquica, pois não pode haver 

submissão nem dominação; b) estimular a iniciativa, a liberdade, a responsabilidade, a 

incorporação a um grupo e a comunicação entre as pessoas; c) propiciar a entrada no 

caminho que conduz ao conhecer, ao sentir e ao atuar silencioso; d) favorecer as relações de 

comunicação que levam à comunhão e ao serviço uns dos outros. Nessas novas sociedades 

há a necessidade de novos projetos axiológicos. O que são eles e quais suas finalidades? 

3. Criação de Projetos Axiológicos Coletivos 

O trânsito que vivem as sociedades contemporâneas tem colocado em crise os PACs 

construídos nas sociedades pré-industriais – centrado na epistemologia mítica, no religioso 

e agrário-autoritário – são inadequados para a sociedade atual. As ideologias das sociedades 

industriais também se mostram insuficientes para criar novos PACs. Há necessidade de 

novos PACs para as sociedades do conhecimento e da inovação. Para que servem eles?  

Os PACs nos dizem como interpretar e valorizar a realidade, como 

sobreviver a ela, como comportar-nos e organizar-nos adequadamente e 

como cultivar uma qualidade humana capaz de questionar o poder de 

nossas ciências e tecnologias e suas consequências de forma que não se 

                                                
5 A experiência mística possibilita mergulhar na profundidade do existir humano. Para Faustino Teixeira (, 

2012, p. 21), “há um nível mais profundo de comunicação dialogal, que ocorre no âmbito da mística [...] 

Trata-se de uma ‘comunicação em profundidade’, para além de uma simples troca de ideias, conhecimento 

conceitual ou formulações de verdade [...] os místicos partilham da consciência viva da limitação do humano 

diante do mistério impenetrável”. 

 



 14 

voltem contra nós e contra o meio, senão que cresçam e se desenvolvam a 

favor da terra e de todos seus habitantes (CORBÍ, 2015a, p. 50). 

Pela forma como conduzem a vida social, pela orientação ao cultivo da qualidade 

humana profunda no espaço coletivo e no cuidado com o cosmos emerge a necessidade de 

se ter um PAC. Como a sociedade atual não o tem e não sabe como construí-lo, Marià 

Corbí propõe que pensemos sobre os PACs das sociedades anteriores, especialmente das 

sociedades pré-industriais, para saber como foram construídos. A partir daí, pensar, sobre 

novas bases, os PACs da sociedade do conhecimento e da inovação.  

a) O modelo mítico 

A epistemologia mítica gerenciava o campo do viver, conduzido pelas religiões, 

resultado de seu núcleo antropológico específico, definido pela ocupação trabalhista. Essa 

epistemologia sustentava que “suas narrações, seus mitos, símbolos e rituais são descrições 

fidedignas da realidade, porque são revelações dos deuses e dos antepassados sagrados” 

(CORBÍ, 2015a, p. 51). Ela fundamenta a estrutura das culturas dos períodos caçadores-

colhedores, horticultoras, agrícolas de irrigação e pecuária. A forma como cada cultura 

produz sua sobrevivência gera uma metáfora central delineadora de sentido.
6
 

Fica evidente que os mitos e as narrações sagradas são só sistemas de 

figuração da realidade, de modelação e de acordo com certas 

necessidades; eles são sistemas de representação e de objetivação que 

orientam e dão eficácia à ação, de forma que os grupos possam sobreviver 

em condições de vida determinadas (CORBÍ, 2010, p. 123). 

Essas metáforas centrais, presentes em todas as culturas, geravam modelos ou 

paradigmas que possibilitavam interpretar, agir, avaliar e produzir condições de vida 

determinadas. Os mitos, gerados a partir desses modelos, propiciavam sistemas de 

representação e objetivação da realidade e dava eficácia à ação. Com seus sistemas de 

programação coletivos, construíam as culturas, possibilitando e viabilizando as sociedades 

humanas. As religiões estão ligadas aos mitos e possibilitavam a articulação entre a 

realidade relativa do campo das necessidades e a realidade absoluta (experiência mental e 

                                                
6 No segundo capítulo do livro “Espiritualidade leiga”, Corbí (2010) explica a estrutura cultural das 

sociedades pré-industriais. 
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axiológica). O mesmo paradigma unificava o sistema de sobrevivência coletiva. “Desta 

unidade da DA [Dimensão Absoluta] sem forma, era acessível, vivível e plenamente 

enraizada nas formas do sobreviver, e a DR [Dimensão Relativa] ficava dignificada, 

sacralizada, intocável e fortalecida” (CORBÍ, 2015c, p. 22). Dessa forma, a epistemologia 

mítica modelava e cultivava essa dupla dimensão da realidade e possibilitava uma 

qualidade de vida humana específica.   

b) O modelo das ciências 

Diferentemente do modelo mítico, os modelos das ciências estarão centrados na 

abstração. As necessidades dos seres vivos e sua carga axiológica são abstraídas. As 

ciências e as técnicas têm sua ação central em torno do trabalho científico-técnico e 

econômico, por isso não trazem a dimensão absoluta da realidade, imprescindível para o 

desenvolvimento da qualidade humana, e não conseguem gerar a metáfora central por si 

mesmas. 

c) O desafio à sociedade da inovação e do conhecimento 

As sociedades da inovação e do conhecimento, herdeiras das ciências e das técnicas, 

terão que construir sua epistemologia e seu núcleo antropológico de forma não religiosa, 

pois esta não cabe mais nas ações centrais dessas sociedades. Para Corbí (2010, p. 137), 

“teremos de aprender a compreender, a experimentar e a cultivar a dimensão absoluta de 

nosso existir e de nossa experiência do real, mas sem formas religiosas”.  

Então, a partir de qual epistemologia será possível construir o novo PAC? Para 

Corbí, será a reflexão sobre a antropologia humana que possibilitará a construção de um 

novo PAC. “[...] somos viventes que estamos estruturados como tais por nossa condição de 

falantes” (CORBÍ, 2015a, p. 52). Essa condição possibilita articular as dimensões relativa e 

absoluta da realidade. Ser falante e ter a dupla experiência do real (relativa e absoluta) 

constituem o núcleo gerador das religiões. Por essa experiência ter sido no pré-industrial 

(centrado no mítico-simbólico), favoreceu emergir religiões envoltas nos rituais. Entretanto, 

esse núcleo gerador em si “não possui nenhuma sacralidade” (CORBÍ, 2010, p. 135). Esse 

acesso duplo à realidade torna o ser humano flexível, pois percebe que tem variadas 

possibilidades ante o real que se apresenta. Isso o torna, por um lado, apto às mudanças e, 

por outro, adentra sua dimensão absoluta.  
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Corbí tem defendido, em vários de seus escritos, que a fala é condição fundamental 

do ser humano. Ela permite a distinção e a evolução em relação aos demais animais. “A 

fala nos proporciona um duplo acesso à realidade, que é a raiz de nossa flexibilidade. 

Temos acesso à realidade como relativa às nossas necessidades, como o restante dos 

animais, e outro acesso não relativo à nossa necessidade, e em sentido absoluto, gratuito” 

(CORBÍ, 2014, p. 694). Essa condição de duplo acesso dá ao ser humano a condição de 

mudança radical do modo de vida, sem mudar sua estrutura fisiológica e genética, e 

apresenta ainda as seguintes consequências: 

Permite-nos modelar outro acesso relativo ao real quando for conveniente;  

coloca a gestão de nosso destino como viventes em nossas mãos com os 

enormes riscos que isso supõe e que nas sociedades do conhecimento 

agudamente manifesto; abre-nos uma porta a dimensão absoluta do real 

por onde podemos entrar e navegar sem fim por ela. As artes, as ciências, 

as filosofias e as religiões e espiritualidades são prova disso (CORBÍ, 

2014, p. 694-695). 

A condição de falante, em seu duplo acesso à realidade – relativo e absoluto –, 

possibilita ao ser humano adentrar numa dimensão de profundidade. Dessa forma, ele 

consegue pensar o seu viver e dar sentido a sua vida desde sua interioridade. 

Essa compreensão antropológica é apropriada para pensar as sociedades de 

inovação e de mudanças constantes. Tendo esse pressuposto, deve-se estar atentos à criação 

contínua de novos saberes científicos e tecnológicos, à criação de novos produtos e 

serviços, às novas formas de trabalho e de organização, aos novos sistemas de coesão 

coletiva e às novas finalidades (CORBÍ, 2015a, 59). Nessa perspectiva, García (2015, p. 

221) afirma que “o mecanismo a partir do qual os humanos se programam, quer dizer, se 

autodeterminam em aquilo que querem ser, é a fala”. Segue dizendo que “o animal que fala 

pode entrar em comunhão com o mistério insondável e indizível que o constitui” 

(GARCÍA, 2015, p. 224). 

As sociedades de conhecimento e de inovação constantes são, por um lado, 

altamente individualizadas, pois os indivíduos dominam parte do amplo saber, e, por outro, 

fortemente colaborativas, pois há necessidade uns dos outros para compartilhar o saber e a 

responsabilidade pelo todo. A liberdade criativa é a máxima que conduz os trabalhos em 
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equipe. Por isso, há necessidade de se criarem postulados racionais para viver bem, sem a 

exploração de grupos sobre grupos e do meio ambiente. Converter postulações racionais em 

postulações axiológicas e estimular a adesão voluntária a todos os membros e organizações 

da sociedade do conhecimento é o desafio instalado. Daí a necessidade de construir um 

PAC que atinja todos os níveis da sociedade e que a estrutura linguística seja axiológica. 

Como esses novos PACs desafiam a Teologia do Pluralismo Religioso? 

4.  Desafios para a Teologia do Pluralismo Religioso 

A Teologia do Pluralismo Religioso tem-se estruturado para pensar a pluralidade de 

tradições religiosas e os desafios para efetivar o diálogo inter-religioso a partir de três 

grandes paradigmas: exclusivismo, inclusivismo e pluralismo.
7
 O exclusivismo tem como 

premissa o axioma “Fora da igreja não há salvação” (Extra ecclesiam nulla salus) que 

emerge em um contexto particular, no século 3º, no oriente, com Orígenes e, no ocidente, 

com Cipriano. Orígenes falava aos judeus que não bastava o Primeiro Testamento para a 

salvação, e Cipriano, numa perspectiva intraeclesial, falava aos cismáticos para não 

romperem e nem se separarem da igreja católica, pois, dessa forma, não teriam a salvação. 

A preocupação era com a unidade da igreja nascente. No século 4º, com Fulgêncio de 

Ruspe (468-533), discípulo de Santo Agostinho, o axioma passa a ser aplicado a todos  – 

judeus, cismáticos, pagãos e hereges – e, com ele, o axioma passa a ter caráter exclusivista: 

quem estivesse fora da igreja católica não teria salvação. Posteriormente, o Concílio de 

Trento (1545-1563) formaliza essa concepção decretando que “se alguém disser que o 

batismo é livre, isto é, não necessário para a salvação, seja anátema”.
8
 Entretanto, além de 

ser batizado, o fiel deveria seguir as doutrinas ensinadas pela igreja católica para ter a 

salvação. 

Essa fórmula deixava evidente que somente os cristãos tinham acesso à verdadeira 

revelação divina ocorrida em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, e que a igreja católica 

possuía a missão de guardar este depositum fidei. A única maneira de participar da salvação 

                                                
7 Há vários textos que buscam expor essa temática. Para aprofundamento, ver: TEIXEIRA, Faustino. 

Teologia e pluralismo religioso. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2012, cap. 1 a 3; VIGIL, José Maria. 

Teologia do pluralismo religioso: para uma releitura pluralista do cristianismo. São Paulo: Paulus, 2006, 

cap. 7. 

8 DS 1618. 
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eterna era “entrando” para a igreja católica por meio do batismo, pois, assim, deixava de ser 

criatura e se tornava filho de Deus.
9
 Os que não tinham acesso ao batismo poderiam ser 

salvos pelo batismo de desejo ou de intenção. Este poderia ser explícito ou implícito.  

O inclusivismo indica que não é a igreja que está no centro, mas Jesus Cristo. Essa 

reflexão emerge no século 20 e tem duas teorias que a consolidam: a teoria do acabamento 

(ou da realização ou do cumprimento) e a teoria de Cristo presente nas religiões. A 

primeira pontua que todas as religiões são naturais e somente a religião cristã é 

sobrenatural. Esta certeza vem da encarnação de Jesus Cristo, pois, como diz o texto 

bíblico: 

Ele, que é de condição divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a 

Deus. Mas despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, 

e por seu aspecto, reconhecido como homem; ele se rebaixou, tornando-se obediente até a 

morte, e morte numa cruz (Fl 2.6-8). 

A segunda teoria, de Cristo presente nas religiões, afirma que há uma presença 

misteriosa de Jesus Cristo em todas as religiões. Portanto, todas as religiões são 

sobrenaturais pela sua presença. Nesse sentido, Jesus Cristo é o único mediador entre os 

seres humanos e Deus. A missão da igreja cristã é a de possibilitar que as tradições 

religiosas tematizem essa verdade. 

A concepção pluralista tem sua origem na década de 1980. John Hick
10

 tem uma 

expressão pontual que permite compreender este paradigma: ele propõe fazer uma 

revolução copernicana na teologia. Afirma não ser Cristo o centro das teologias e das 

religiões, mas sim Deus. Portanto, todas as teologias e religiões devem girar em torno de 

Deus, e não em torno de Cristo. Isso possibilita a todas as religiões possuírem autonomia 

salvífica. Significa que Jesus Cristo não é mais o único e exclusivo mediador entre os seres 

                                                
9 O Concílio Vaticano II dá novo sentido ao batismo dizendo que ele é a “porta de entrada” para a igreja e 

para os demais sacramentos. Cf. LG 11, AG 7. O batismo é essencial para a vida da igreja enquanto expressa 

um rito de iniciação na comunidade de fé, não por tornar a pessoa filha de Deus. Isto todo ser humano é pelo 

próprio nascimento. 

10 John Hick tem uma reflexão instigante, em seu livro Metáfora do Deus encarnado. No capítulo 10 ele 

afirma que Jesus Cristo falou metaforicamente ser o filho de Deus encarnado e foi compreendido pela 

comunidade primitiva como sendo literalmente o filho de Deus encarnado. Afirmação que gerou querelas no 

interior da teologia cristã. Ver: HICK, J. Metáfora do Deus encarnado. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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humanos e Deus, mas que cada tradição religiosa possui vias próprias de salvação. Neste 

sentido, Jesus Cristo é de fundamental importância para a tradição cristã, mas não mais a 

única referência salvífica.  

Com vista a buscar alternativas teológicas para este ardoroso debate, os teólogos 

cristãos se articulam, usam de criatividade e de astúcia para construírem uma reflexão que 

seja coerente com a tradição cristã e que não coloque em risco o específico de sua 

identidade religiosa. Porém, ao mesmo tempo, que seja aberta ao encontro com as tradições 

religiosas em geral. Têm sido lapidadas palavras e expressões que procuram ter essa 

característica. Na década de 1990, procurando articular o inclusivismo cristocêntrico com o 

pluralismo teocêntrico, surge o chamado inclusivismo aberto ou pluralismo inclusivo.  

Esses paradigmas surgiram no interior da reflexão cristã, mas, com as devidas 

considerações, podem ser aplicados às demais tradições religiosas. Eles buscam 

compreender como as tradições balizam ou constroem suas verdades. O paradigma 

exclusivista está todo inserido nas sociedades pré-industriais agrário-autoritárias. Elas 

possuíam o poder centralizado e a referência religiosa orientava o PAC. Neste horizonte, as 

verdades eram definidas pelas autoridades e o mal resultava da não obediência a essas 

verdades. Possuíam como eixo central os mitos. Já o paradigma inclusivista reflete 

diretrizes das sociedades pré-industriais, mas está mais envolvido com as alterações das 

sociedades industriais. Como estas mudam o centro e tudo passa a girar em torno das 

ideologias e a autonomia do sujeito passa ser a orientação central, ele acolhe as críticas das 

ideologias e das ciências para avançar e se distanciar do exclusivismo. O paradigma 

pluralista reage ao exclusivismo e ao inclusivismo e está inserido cronologicamente nas 

sociedades da inovação e do conhecimento. Busca formar-se em diálogo com as ciências, 

com as ideologias, com as culturas e com as religiões. Nestas sociedades dinâmicas, os 

projetos se tornam referenciais. “Os mitos tinham um prestígio externo intocável: Deus. As 

ideologias tinham um prestígio externo intocável: a natureza mesma das coisas. Porém, os 

projetos carecem de todo prestígio externo: nós mesmos os construímos, somos conscientes 

deles, os construímos ao nosso e exclusivo risco” (CORBÍ, 2015b, p. 2). Os projetos da 

sociedade da inovação e conhecimento visam ao desenvolvimento do cultivo da qualidade 

de vida humana e, para tanto, o seu sucesso depende do empenho humano.  
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A maneira como Corbí compreende e descreve as epistemologias das sociedades 

pré-industriais, industriais e da sociedade da inovação e do conhecimento colocam em 

questionamento os pressupostos epistemológicos da Teologia do Pluralismo Religioso. 

Entretanto, enquanto perspectiva de diálogo e de crescimento, torna-se importante que a 

Teologia do Pluralismo Religioso se deixe questionar pela sociedade da inovação e do 

conhecimento. A partir dos paradigmas apresentados, a teoria pluralista consegue, com 

mais ganhos, dialogar com a sociedade da inovação e do conhecimento. Esta teoria não tem 

seu ponto de partida estático, mas, pelo contrário, é dinâmico. Cada tradição religiosa, ao 

articular a Dimensão Relativa e a Dimensão Absoluta, elabora a síntese de como 

compreende a revelação de Deus que perpassa e está para além de todas as formulações 

teóricas. A defesa da autonomia salvífica para cada tradição religiosa e a abertura para as 

constantes reelaborações das verdades que perpassam o diálogo teológico e que corroboram 

novas compreensões do mistério transcendente, implicando (sempre novas) atitudes de 

transformação social, torna a teoria pluralista em diálogo constante com a sociedade da 

inovação e do conhecimento. Este diálogo tende a ser constante e profícuo, embora proceda 

de premissas diferentes e conclusões divergentes. O que sustenta o diálogo é a metodologia 

de ação voltada para a construção de PACs, estimulando o cuidado e a maior qualidade da 

vida humana.  

A construção de projetos é tarefa exigente e não se deve desconsiderar o 

aprendizado de outras épocas. Para Corbí (2015a, p. 69-70), importante se faz compreender 

com profundidade a sabedoria dos místicos e dos povos antepassados para entender como 

cultivavam a dimensão absoluta da realidade para, então, desenvolver essa sabedoria a 

partir de nova metodologia. O desenvolvimento da qualidade humana advém da prática do 

interesse (I) por toda a realidade, distanciamento (D) radical de todo benefício próprio, 

silenciamento (S) de nosso sistema de interpretação. 

 Para tanto, esse interesse deve trazer consigo indagação (I) da mente e do coração, 

comunicação e comunhão (C) com os mestres da espiritualidade e serviço (S) às pessoas e 

a toda a criatura. Esse aprendizado e prática do IDS e do ICS levam à qualidade humana 

profunda (CORBÍ, 2015a, p. 70). “Qualidade axiológica humana é a qualidade ética, 

capacidade de compromisso social e político e, sobretudo, capacidade de sentir e de 

apreciar intimamente a realidade que nos rodeia” (CORBÍ, 2010, p. 284). Implica 
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desenvolvimento de compromisso, pessoal e comunitário, de cuidado com as pessoas e com 

o cosmos. Este é o desafio posto à sociedade da inovação e do conhecimento e a todas as 

pessoas e às organizações que dela participam, pois devem desenvolver a qualidade 

axiológica sem o apoio da epistemologia mítica e das crenças religiosas. 

Essas reflexões geram duplo efeito: ad intra, que é na interioridade das religiões e 

ad extra, no que as religiões irão provocar em relação à sociedade. Internamente, as 

religiões ou as teologias com estrutura exclusivista podem se fechar em práticas 

fundamentalistas e integristas, não permitindo ser afetadas pelas críticas e pelos novos 

PACs, procurando se proteger de toda transformação em curso nas sociedades. E, ainda, 

podem utilizar das tecnologias como “escudo protetor” e como divulgador de seus 

princípios fundamentais. As religiões ou as teologias com estrutura pluralista poderão abrir-

se ao diálogo, assimilar as críticas e buscar inovação, rever suas metodologias e participar 

da construção de novos PACs. A atitude de abertura possibilitará o diálogo com os vários 

campos do saber e novas construções emergirão. Os PACs desinstalam as religiões de seu 

conforto e as convidam a entrar em diálogo constante com as ciências e com as tecnologias 

rumo a novas construções transdisciplinares. 

Para García, a forma de superar a separação do que denomina de cultura 

tecnocientífica e da cultura espiritual é a transdisciplinaridade. Essa articulação estimulará 

o diálogo e possibilitará “a integração entre a cultura tecnocientífica (ciência) e a cultura 

espiritual (sabedoria) e poderá desenvolver uma nova espiritualidade que nos salve da 

autodestruição” (GARCÍA, 2015, p. 227). A metodologia transdisciplinar possibilitará a 

compreensão do sagrado como fonte axiológica da condição humana, gerando visão e 

atitude transcultural.  

A atitude transcultural não está em contradição com nenhuma tradição 

cultural, religiosa ou espiritual, ou com qualquer corrente agnóstica ou 

ateia, na medida em que estas tradições e correntes se determinam ante a 

questão do sagrado. De fato, a presença do sagrado é nossa própria 

transpresença humana no mundo [...] A atitude transcultural não é 

simplesmente um projeto utópico, senão uma necessidade – que está 

gravada no mais profundo de nosso ser. Através da transculturação, o 

conflito das culturas – uma ameaça cada vez mais presente em nosso 
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tempo – já não tem razão de ser. Se o transcultural puder encontrar seu 

próprio lugar na modernidade, as guerras entre civilizações poderiam não 

acontecer (NICOLESCU, 2004, p. 145 apud GARCÍA, 2015, p. 245). 

A transdisciplinaridade provoca atitudes transreligiosas e transculturais, pois está 

repleta de experiências e conhecimentos que a transcendem. O desafio da abertura 

constante para o diálogo é o que conclama as sociedades e as tradições religiosas. Soma-se 

a isto, “o grande desafio que vem apresentado é o de habitar dignamente o mundo, 

acolhendo com alegria a riqueza da diversidade das espécies, reconhecidas agora como 

portadoras de um valor intrínseco” (TEIXEIRA, 2012, p. 370). 

 A crise ambiental planetária serve como estímulo para religiões e espiritualidades 

saírem do conforto e da acomodação e assumirem o desafio da transdiciplinaridade, 

sobretudo em seu aspecto transreligioso e transcultural. Não há certezas e garantias, mas, 

busca autêntica de diálogo e mútuo compromisso. 

Os novos PACs desestabilizam as religiões e suas teologias, provocando novas 

reflexões sobre suas bases epistemológicas e metodológicas e apontando para a 

transformação constante das sociedades. Desafiam a Teologia do Pluralismo, pois relativiza 

a maneira como cada paradigma apresenta as verdades salvíficas. As sociedades da 

inovação e do conhecimento estimulam a criatividade e provocam a dinamicidade constante 

dos encontros. Nesse contexto, o diálogo deve se compreendido como missão e vice-versa. 

Não há verdades a serem impostas, mas experiências de qualidades humanas profundas a 

serem compartilhadas, apreendidas e dinamizadas entre as sociedades, espiritualidades e 

religiões em diálogo. 

Os PACs questionam também as práticas fundamentalistas presentes em várias 

religiões na atualidade.
11

 A atitude fundamentalista representa “conferir caráter absoluto ao 

seu ponto de vista” (BOFF, 2002, p. 25). A dinâmica das sociedades da inovação e do 

conhecimento não reconhece posturas não dialógicas e essencialistas. Se, por um lado, 

práticas crescentes de fundamentalismos e de intolerâncias religiosas mostram que a 

instituição religiosa não está em crise (postura questionada pelo paradigma pós-religional), 

                                                
11 Há várias abordagens sobre o fundamentalismo religioso; sugerimos Panasiewicz (2010, p. 51-73). 
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por outro, podem exatamente testemunhar a crise dessas instituições religiosas que têm 

medo de dialogar, pois o encontro com o outro coloca em risco sua certeza identitária. O 

fundamentalismo religioso seria o último grande suspiro dessas instituições em fase de 

agonia (postura sustentada pelo paradigma pós-religional). 

Conclusão 

Alberto Moreira questiona a maneira como Marià Corbí utiliza o conceito de 

religião, pois engessa as modalidades históricas de sua manifestação.
12

 “Ele faz supor que a 

experiência religiosa aconteça através do pertencimento estável do indivíduo a um sistema 

religioso complexo, orgânico e inalterável.” E afirma que “não há ainda nenhum padrão 

claro de análise que mostre inequivocamente que as religiões colapsaram cultural e 

numericamente no mundo” (MOREIRA, 2010, p. 36-37). Percebe-se que está em curso um 

processo de transformação socioeconômico-cultural, conduzido especialmente pelas 

ciências e pela tecnologia, que carrega em seu interior relações de poder e formas de 

dominação que se tornam problemáticas e conflituosas se tiverem de apresentar uma cultura 

vencedora. Sem dúvida, a crise religiosa participa desse momento. 

Para José Maria Vigil, não é certo afirmar que o paradigma pós-religional sustenta 

que as religiões desaparecerão. Para ele, as religiões podem e devem continuar, mas, para 

tanto, deverão se transformar. “Muitas tarefas que [as religiões] assumiram quase-

constitutivamente no período agrário, deverão abandonar. As religiões deveriam 

concentrar-se na tarefa essencial, que não variará: ajudar o ser humano a sobreviver sendo 

cada vez mais humano” (VIGIL, 2015, p. 353). A crise das religiões pode favorecer seu 

reencontro com sua vocação profunda, que é o cuidado com a vida humana e a crise 

ecológica pode despertar o empenho das religiões com o cuidado com a vida planetária. 

                                                
12 “É interessante que, na visão de Corbí, o colapso da religião (sempre levando em conta a compreensão de 

religião como sistema estruturado de crenças, mitos, rituais etc) acontece por causa da mudança dos padrões 
produtivos e econômicos da sociedade, através da divisão do trabalho e do emprego de tecnologias avançadas 

na produção, e não tanto por causa das transformações no campo da cultura, da racionalidade e dos valores, 

como afirma a maioria dos defensores da tese da secularização [...] Isto aproxima a análise que Corbí faz da 

dinâmica das mudanças culturais dos pressupostos básicos da compreensão marxista da sociedade e da 

cultura, que considero fértil e muito útil. Mas esta ligação ou transposição do econômico ao cultural e da 

cultura à religião no modelo explicativo de Corbí me parece por demais mecânica e determinista” 

(MOREIRA, 2010, p. 33-34).   
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O paradigma pós-religional estimula a Teologia do Pluralismo Religioso a avançar 

em seus paradigmas e a se abrir para a construção de novos projetos. Para além das 

divergências no campo epistemológico, o grande desafio que cabe às sociedades da 

inovação e do conhecimento, às instituições religiosas, às teologias ou às espiritualidades 

contemporâneas, é construir PACs com os quais haja compromisso das instituições sociais, 

políticas, religiosas e educacionais com a construção da cultura de paz, responsabilidade 

social, visão de sustentabilidade e cuidado planetário. Um PAC que eduque para o respeito 

à diferença, à liberdade e à justiça equitativa. A condição linguística possibilita que o ser 

humano enfrente situações e mesmo a construção do PAC em postura dialógica. 
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Perspectivas Transreligiosas e o Estudo das Religiões 

 

Gilbraz Aragão
13

 

 

Introdução 

As novas hermenêuticas do pluralismo religioso e pós-religioso no campo dos 

estudos de religião têm levado a esboços de uma teologia das religiões com nova 

amplitude: planetária, multirreligiosa e pluralista. Há quem comece a ensaiar uma teologia 

aberta e livre, uma teologia que vai além de uma religião e de todas as religiões (enquanto 

expressões espirituais históricas do período agrário da humanidade, que vai sendo 

progressivamente substituído pela sociedade do conhecimento em rede). Em vista de uma 

avaliação desses ensaios teológicos, vamos aprofundar aqui
14

 os seus pressupostos teóricos, 

em especial aqueles que apontam para o surgimento crescente de uma espiritualidade 

transreligiosa. 

De fato, há lampejos de práticas espirituais que surpreendem até os nossos 

sincretismos tropicais, vão por entre e além das religiões, e carecemos de nova 

conceituação para uma religiosidade trânsfuga que se manifesta na Noite dos Tambores 

Silenciosos do carnaval de Olinda e Recife, ou nas terapêuticas holísticas que Pierre Weill 

começou em Brasília com a sua UNIPAZ, ou no “carnaval da alma” que o Encontro da 

Nova Consciência promove em Campina Grande, por exemplo. E o que dizer da novena de 

São José que Paulo Coelho celebra em restaurante chique de Paris, com amigos de todos os 

santos e santidades, e da “religião da música” que Naná Vasconcelos tocou pelo mundo 

com seu berimbau e como um “afrobudista psicodélico”, em cujo epitáfio se escreveu: 

“amém e amem”...  

                                                
13 Gilbráz Aragão é Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor e 

pesquisador na área dos estudos de religião na UNICAP.  

14 Este texto desenvolve ideias compartilhadas no artigo "Novas fronteiras do pluralismo religioso: 

apontamentos sobre o pós-religional e o transreligioso", escrito em parceria com Roberlei PANASIEWICZ na 

Revista Horizonte, v. 13, n. 40, out/dez 2015. 
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E das práticas de Luiz Seabra (SEABRA, 2010), idealizador de uma empresa de 

cosméticos que combina ideias filosóficas e tradições espirituais para chegar a uma 

concepção humanista das relações entre as pessoas e entre elas e o universo, a uma visão de 

mundo que valorize cada ser humano pelo que é e pelo que representa para os outros seres. 

Seabra, que não é religioso, mas em sua casa de campo possui três templos (budista, 

xintoísta e católico), recorre a Teilhard de Chardin para afirmar que cada pessoa reflete o 

universo e diz que, desde a sua entrada no ramo da cosmetologia, preocupa-se mais com a 

cosmologia – o corpo sendo um “microplaneta”, um vasto campo de relações que se abre 

para a transcendência... 

Os desafios à humanidade globalizada, segundo os pensadores da complexidade e 

da sua lógica transdisciplinar, pedem que levantemos a imaginação acima dos limites 

abafados da postura disciplinar e busquemos uma visão integral e arejada do conhecimento. 

O que aponta, analogicamente, para a busca de uma espiritualidade transreligiosa, que 

fomente, sobretudo em espaços comunitários de educação, o diálogo entre tradições de 

sabedoria e filosofia da nossa cultura pluralista.  

A transdisciplinaridade é uma nova forma, complexa, de ver e entender a natureza, a 

vida e a humanidade. Ela busca a unidade, entre e além das disciplinas científicas, 

incluindo a nossa subjetividade e as sabedorias tradicionais, para ajudar a encontrar sentido 

para a existência, reivindicando a centralidade da vida em toda discussão, propondo uma 

mudança na compreensão do conhecimento: como relação entre sujeitos e objetos, atenta ao 

contraditório em tudo, mas aberta à sua superação em outros níveis de realidade – pela 

inclusão de um Terceiro termo.  

A metodologia de conhecimento transdisciplinar (MORIN, 1990; NICOLESCU, 

2000 considera a realidade como uma teia intricada e composta por níveis, interligados por 

um Terceiro que se deve incluir: os termos – A, não-A e T – e seus dinamismos são 

associados por um triângulo em que um dos ângulos situa-se em um nível de realidade e os 

dois outros em um outro nível de realidade. O terceiro dinamismo, o do estado T, exerce-se 

em outro nível de realidade, em que aquilo que parece desunido (onda ou corpúsculo) está 

de fato unido (quantum, por exemplo). 
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Como consequência do exercício dessa lógica, as vivências religiosas e as 

educações teológicas, no contexto de complexidade da nossa “aldeia global”, devem se 

abrir para as dimensões pedagógicas que existem entre e para além de todas as tradições 

religiosas, devem resgatar os valores humanos e a abertura mística que as espiritualidades, 

religiosas e não-religiosas, podem trazer para a educação dos nossos filhos/das nossas 

filhas. Trata-se, também na produção de conhecimentos no âmbito dos estudos de religião, 

de comparar criticamente e interpretar os fatos – também religiosos – nos seus contextos 

históricos, para que as novas gerações possam optar com mais liberdade sobre o significado 

da transcendência na vida.  

Do Transdisplinar ao Transreligioso 

A tentativa de conciliar ciência e espiritualidade não é nova. No Préface ao traité du 

vide, diante das descobertas realizadas pelas ciências naturais em sua época sobre o vácuo, 

Blaise Pascal indicou como deveriam se combinar tradição e experiência, teologia e 

física
15

. Mas a teologia, sacudida hoje pelo desafio do diálogo intercultural e inter-religioso 

em um mundo cada vez mais globalizado e pluralista, tem buscado um intercâmbio com a 

epistemologia de complexidade que informa a ciência derivada da nova física. A busca de 

novos paradigmas para o pensar teológico tem sido a tônica de variados eventos (ANJOS, 

1997; SUSIN, 1999). 

Essa procura por uma “teologia quântica” tem várias frentes de diálogo abertas. 

Aquela que percebemos mais promissora, mais capaz de subsidiar a compreensão dos 

novos cenários culturais e religiosos para a teologia, é a que pode ser estabelecida com a 

transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2002)
16

. Trata-se de um enfoque científico e 

                                                
15 “Independentemente da força que tenha esta antiguidade, a verdade deve sempre prevalecer, mesmo que 

recentemente descoberta, já que a verdade é sempre mais antiga do que qualquer opinião que se tenha sobre 

ela: seria ignorar sua natureza, pensar que ela tenha começado a existir no momento em que ela começou a ser 

conhecida” (PIEPER, 1960, p. 47).  

16 Desde a metade do século 20 que surgiram conceitos estabelecendo pontes entre as disciplinas científicas. 
A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por várias 

disciplinas ao mesmo tempo. A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina 

para outra. A transdisciplinaridade diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através 

das disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual 

um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Do ponto de vista do pensamento clássico, não há nada 

entre, através e além das disciplinas – como o vazio da física clássica. Diante da nova física e dos seus níveis 

de realidade, o espaço entre as disciplinas e além delas está cheio, como o vazio quântico está cheio de todas 

as potencialidades, da partícula às galáxias (Cf. NICOLESCU, 2002). 
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pedagógico que torna explícito o problema de que um diálogo entre diversas disciplinas e 

áreas científicas implica necessariamente uma questão epistemológica. É desejável aplicar 

tal percepção ao campo religioso, haja vista que se é difícil colocar em diálogo as cerca de 

oito mil disciplinas científicas existentes, mais ainda o é o diálogo entre as mais de dez mil 

religiões ou movimentos religiosos que existem – e se prestam, muitas vezes, à 

fundamentação de beligerâncias e dominações. Precisamos pensar tudo do começo, 

revisando as possibilidades mesmas de conhecer, de mitigar a nossa miséria cognitiva. 

Estamos convencidos de que o problema maior do diálogo entre os saberes, entre as 

abordagens mais científicas e as mais teológicas, mas também de uma religião frente às 

suas controvérsias internas e frente às outras religiões, está nos pressupostos filosóficos da 

conversação – e daí a necessidade de hermenêutica das religiões, codificadas em chave 

mitológica pré-moderna, para as nossas cidades pós-modernas, construídas com “espírito 

científico”; como também de revisão do que entendemos por ciência e conhecimento da 

realidade.  

Mais precisamente, a questão reside na lógica da identidade, que inviabiliza toda 

compreensão alternativa e plural no entendimento da verdade – e da salvação. Ou você está 

na minha igreja e aceita o meu salvador ou está condenado, por exemplo; ou você 

reconhece a verdade “científica” e descarta os mitos ou está atrasado, por outro lado. A 

física quântica, enquanto novo paradigma de ciência, que gerou um modelo emergente em 

filosofia do conhecimento, mostrou a “coexistência entre pares de contraditórios 

mutuamente exclusivos” (NICOLESCU, 2002). Com base nessa constatação, busca-se 

compreender mais amplamente a realidade, superando o princípio de identidade e 

contradição pelo de complexidade; demonstrando que, em outros níveis da realidade, 

verdades contrapostas podem se explicar ou conviver.  

O novo modelo de conhecimento, complexo e transdisciplinar, gerou a lógica do 

“terceiro incluído” que, debruçada por si sobre o fenômeno das religiões e as contradições 

que surgem do seu pluralismo, remete à busca de um outro nível de realidade, àquela ética 

do amor, que pode religar crentes doutrinalmente antagônicos em uma fé que se faz silêncio 

místico ou atitude de cuidado pelas outras pessoas e pelo nosso meio e permite o acesso ao 
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“sagrado” – e abertura para o divino que está “entre e para além” das religiões e cujo 

espírito permeia todas as coisas.  

Assim também, no diálogo das tradições de sabedoria espiritual com as ciências, 

deve-se incluir um mistério – sagrado – que está na realidade e escapa às nossas 

observações, está entre e além das suas apreensões, e exige de tanto das tradições como das 

ciências uma reverência mística.  

[…] Ao falar em teologia não estou pensando em confissões de fé nem em 

doutrinas mas no sagrado selvagem, no sentimento oceânico, em tudo que 

vem daquelas camadas profundas do nosso ser que Joseph Campbell 

chama de zona mitogenética primordial […], pensando naquela prisca 

theologia que está no transfundo cultural de todos os povos e de todas as 

tradições, sejam europeias, orientais, indígenas, africanas. Por que então 

não pedir a bênção a Zeus e a todos os deuses e deusas do Olimpo, 

Afrodite nascendo das espumas do mar da Jônia, Atena de olhos verdes 

protegendo Telêmaco na Odisseia? Por que não pedir a bênção de Javé, 

Jesus, Shiva, Krishna, Mohamed, Iemanjá, Tupã, Xangô, Oxalá, meu pai? 

Essa teologia plural aprendeu que Deus muda como o fogo quando 

misturado com fragrâncias e é nomeado segundo o perfume de cada uma. 

Teologia como transteologia. Mesmo porque, como explica Krishna a 

Aryuna, qualquer que seja o nome pelo qual me chamares, sou eu quem 

responderá. Dizendo de uma vez, não estou pensando em nenhuma 

teologia encrática que, pretendendo ser o último significado, corre sempre 

o risco de se transformar em monstro (TENÓRIO, 2014, p. 36). 

A função de toda teologia, dentro de uma sadia compreensão das coisas, seria então 

“terapeutizar” as contradições que surgem naturalmente dentro das religiões – e entre elas – 

e estabelecer o diálogo contraditorial. Esse diálogo do antagonismo é possível e necessário 

porque há algo que ultrapassa e perpassa todas as culturas e religiões. A 

tansdisciplinaridade, busca da realidade que está entre e além das disciplinas científicas, 

pode gerar uma atitude transreligiosa, que parte da experiência do sagrado ou divino e por 

isso não contradiz nenhuma tradição religiosa e envolve também as correntes ateias. Trata-

se de favorecer o diálogo inter-religioso, pela percepção de uma experiência comum, entre 

e para além das religiões. 
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A transdisciplinaridade não é religiosa nem não religiosa, ela é 

transreligiosa. É a atitude transreligiosa que emerge da 

transdisciplinaridade vivida que nos permite aprender a conhecer e 

apreciar as especificidades das tradições religiosas e não religiosas que 

nos são estranhas, para melhor perceber as estruturas comuns nas quais 

elas estão fundamentadas e, assim, chegar a uma visão transreligiosa do 

mundo (NICOLESCU, 2000, p. 148). 

A palavra sagrado, para Basarab Nicolescu, designa a zona de absoluta resistência 

na relação entre sujeito e objeto, o mistério da realidade, como um terceiro incluído que 

reconcilia a tensão do conhecimento. Esse “terceiro” é o espaço de unidade entre o tempo e 

o não-tempo, o causal e o a-causal. É a origem última dos nossos valores humanos, que está 

entre e para além das religiões. Em consequência, um fiel pode reconhecer nas outras 

religiões caminhos de busca do sagrado pelo ser humano, que se questiona e procura. 

Também pode ser integrada nesses dados antropológicos a concepção de uma criação 

divina, aquilo que se chamou “teologia natural” ou a percepção do “sobrenatural”, do mais-

que-natural, como uma constante antropológica. 

Com base nos pressupostos transdisciplinares, as teologias podem avançar e devem 

repensar as autointerpretações que cada religião se faz e também como interpretam as 

outras religiões: o que uma religião descobre como revelação divina, é por causa das outras 

tradições espirituais – e para as outras religiões também. E os fundamentos 

transdisciplinares podem ajudar ainda mais no avanço das ciências da religião. Trata-se de 

uma área acadêmica (USARSKI, 2007; CRUZ, 2004) que busca esclarecer a experiência 

humana do sagrado. Sobre a base da história das religiões ergue-se o seu estudo 

comparativo, que aborda as religiões e seus fenômenos com questionamentos sistemáticos e 

categorias morfológicas. Ele se esforça para apreender o mundo dos fenômenos religiosos 

de tal modo que transpareçam linhas fundamentais, sobretudo fazendo uso da 

fenomenologia e da hermenêutica.  

O campo de conhecimento
17

 das ciências da religião recebe colaborações teóricas e 

estudantes das áreas de ciências sociais e ciências da comunicação, das disciplinas de 

                                                
17 O debate epistemológico sobre os estudos de religião no Brasil é marcado por uma tendência mais de 

campo interdisciplinar, pela qual optamos e aqui desenvolvemos, ou mais de estrutura disciplinar (PASSOS; 
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sociologia, antropologia e psicologia, bem como de filosofia, linguística e teologia – 

exigindo que os seus respectivos aportes metodológicos sejam redimensionados 

epistemologicamente com base na comparação empírica dos fatos e na busca hermenêutica 

de significados, por meio de uma lógica dialogal – pois as ciências da religião se articulam 

em torno da cultura epistemológica das controvérsias
18

.  

De modo que pesquisadores daquelas diversas áreas são bem-vindos ao campo inter 

e transdisciplinar de ciências da religião e podem produzir trabalhos com enfoques desde as 

suas disciplinas, bastando que se coloquem questões atingíveis fenomenologicamente 

(DREHER, 2003; BRANDT, 2006; GIORGI, 2008) e trabalháveis hermeneuticamente 

(PADEN, 2001; TERRIN, 2003; GEFFRÉ, 2004), em torno da ideia de sagrado.  

Se o que caracteriza as ciências da religião é esse voltar à natureza e aos fenômenos, 

porque muitos discursos teológicos e filosóficos e até mesmo ditos científicos, pela 

psicossociologia, tornaram-se por demais teóricos e autorreferenciados, compreendemos 

que a temática do pluralismo religioso e a preocupação político-cultural com o diálogo 

inter-religioso constituem hoje um dinamismo que exige e permite que circunscrevamos o 

campo das pesquisas sobre religiões pelos balizadores transdisciplinares da comparação 

fenomenológica e da interpretação hermenêutica – haja vista que as religiões estão se 

reconfigurando em nossa era de mudanças e precisam ser redescritas, e necessitam também 

de mútuas traduções em nosso tempo de comunicações e diálogos, mas também de 

                                                                                                                                               
USARSKI, 2013). As tensões entre uma influência mais histórico-fenomenológica nas “Ciências da Religião” 

e outra mais antropológico-hermenêutica na “Ciência das Religiões”, podem ser percebidas claramente 

quando se compara a produção de duas coleções para a área na mesma editora, Paulinas, em nosso país: 

“Religião e Cultura” e “Repensando a Religião”, respectivamente. 

18 Marcelo Dascal é um exemplo de como a história da filosofia e a ciência cognitiva podem, através de um 

diálogo constante, levar a bons resultados na reflexão sobre as questões da cognição. Estudando as disputas 

teóricas na entrada dos tempos modernos, ele esboçou uma cultura epistemológica das controvérsias, que 

interessa muito à(s) Ciência(s) da Religião: “... Um campo específico em epistemologia contemporânea 

desdobrado a partir das investigações Kuhnianas é o estudo conceitual e empírico-histórico das controvérsias, 
tal como vem sendo desenvolvido por Marcelo Dascal e seu grupo de pesquisa em controvérsias científicas, 

teológicas e filosóficas no período compreendido entre os anos de 1600 e 1800 na Europa ocidental. 

Focalizando o que chamaria de crises como sendo o eixo central do modo como se dá a construção das teorias 

em ciência, e a resolução (ou não) destas via apreciação da dialética dos argumentos (a controvérsia em si, no 

caso de um estudo empírico em particular), penso que seria consistente descrever o seguinte cenário 

específico: o campo científico de estudos do fenômeno religioso é um caso clínico típico de controvérsia, e se 

tratado como tal poder-se-á, talvez, esclarecer (no sentido de torná-las mais iluminadas) algumas das mais 

importantes questões epistemológicas (e metodológicas) em questão na nossa prática” (PONDÉ, 2001, p. 17). 
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fundamentalismos ideologizantes e terroristas. Nesse cenário, como colaborar para a 

compreensão e a coexistência entre tradições religiosas? 

Do Transreligioso ao Diálogo entre Tradições 

O fenômeno religioso tem grande importância na sociedade brasileira, desde que as 

crenças ameríndias, o catolicismo lusitano e as religiões africanas aqui se encontraram para 

formar um conjunto de vivências espirituais; que se tornou ainda mais complexo nos 

últimos tempos, quando outras denominações cristãs, religiões orientais, islamismo e 

judaísmo implantaram-se entre nós, diversificando o nosso panorama religioso e 

conferindo-lhe grande vitalidade. Esse cenário religioso está se transformando: diante dos 

dados do último Censo (TEIXEIRA; MENEZES, 2013), ficamos intrigados com o 

crescimento dos “sem religião” e, ao mesmo tempo, do espiritismo; com o vigor e as 

combinações dos pentecostalismos cristãos, além das crises e renovações do catolicismo; 

com o ressurgimento das vivências de transe e com o aparecimento de uma espiritualidade 

trânsfuga que se move em redes sociais e caminhadas turísticas. 

Mas, para onde vão as religiões no Brasil? Cada pessoa vai organizar a sua 

religiosidade em um cenário múltiplo, com menos doutrinas e mais experiências emotivas? 

Cada religião vai reforçar sua ortodoxia e lutar por espaço político, defendendo moralismos 

e sob influência de potências culturais? As religiões e espiritualidades vão disputar o 

mercado cultural na televisão e na internet, apelando para mensagens apocalípticas? Todas 

as religiões vão convergir para uma espiritualidade ecológica e de nova consciência global? 

São tendências das religiões (ARAGÃO; CABRAL; VALLE, 2014) que se 

confrontam nesse grande laboratório de ensaio do futuro da religiosidade, que é o Brasil. 

Em tempos de modernidade globalizada, com grandes possibilidades tecnológicas e 

enormes dificuldades de relações entre grupos humanos e destes com a natureza, as pessoas 

tendem a ficar mais egoístas, no sentido de ouvir mais a própria intuição. Paradoxalmente, 

isso leva à busca por uma espiritualidade maior e uma melhor compreensão do significado 

da vida, o que pode inclusive redefinir e ampliar os nossos limites éticos. Será que vamos 

assistir à ascensão de uma “divindade verde” planetária e de uma “nova consciência” 

espiritual? Ou, ao invés, as crises culturais e econômicas que atravessam o planeta, levarão 
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também no Brasil a uma politização de ortodoxias moralistas e sob pressão de potências 

mundiais?  

Aqui entram as colaborações dos estudos de religião que dialoguem com a crítica 

psicossocial e resguardem uma abertura reverente para as experiências humanas de 

transcendência, das ciências da religião que cultivem uma abordagem dos fenômenos 

religiosos situando e comparando processualmente as diversas tradições, que busquem 

traduzir os significados mais profundos dos textos espirituais e desenvolvam um 

conhecimento relacional e envolvente, uma lógica ternária e relacional, apontando sempre 

para o mistério que subsiste entre e além de todas as religiões e convicções. 

Diante da crescente violência juvenil e/ou da dificuldade de socialização de um 

projeto de civilização, muitos imaginam que os símbolos religiosos facilitam a transmissão 

de valores e que a escola deva ensiná-los com autoridade, reforçando a identidade moral 

"majoritária" na comunidade. Mas essa é uma compreensão um tanto retrógrada, haja vista 

que boa parte da humanidade já ultrapassou uma visão mágica da espiritualidade (por 

exemplo, Jesus altera o mundo milagrosamente e atende as minhas preces por prosperidade 

e riqueza) e também uma visão mítica das coisas (segundo a qual Jesus traz a verdade 

eterna sobre tudo – e contra todos os que não têm fé nele). Somente nessas "altitudes" de 

compreensão espiritual é que faz sentido o proselitismo com o texto sagrado da minha 

tradição religiosa.  

Hoje, as pessoas mais amadurecidas têm uma crença mais razoável (se sigo a Jesus, 

posso encontrar uma vida boa, verdadeira e abençoada pelo seu caminho de amor, mas 

entendo que outros possam igualmente descobrir outras espiritualidades válidas) e até mais 

pluralista (há algo da consciência de Cristo em todos os seres e culturas, sendo o 

cristianismo uma de suas interpretações) e inclusive mais integral (a espiritualidade 

também se verifica na profundidade da observação científica e nas relações intersubjetivas 

profundas, podendo-se mesmo conceber uma "missa sobre o mundo" para além das 

místicas explicitamente eclesiais). 

Nessa perspectiva mais acurada, aquilo que os cristãos, por exemplo, chamam de 

revelação, é entendido como verdadeira pedagogia divina: é o espírito que nos permite 

interpretar os “sinais dos tempos” e, numa certa altura do esperançoso compromisso prático 
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para com a defesa da vida no mundo, acreditarmos que aquele grito que despertou a nossa 

práxis de amor fiel é sagrado, ou seja, percebermos que dentro de nossa relação amorosa 

fala-nos processualmente uma palavra – revelação – diferente, que causa diferença na vida, 

no sentido de uma qualidade humana mais profunda, de uma existência descentrada do ego.  

De forma que, mesmo para um cristão, a Palavra de Deus não está presente só nos 

“livros sagrados”, nem somente na literatura cristã. Será, então, que melhor do que 

distribuir o livro sagrado da minha religião, melhor do que converter o mundo à minha 

doutrina e implantar a minha igreja, não seria ajudar na disponibilização, contextualização e 

interpretação das mensagens de todas as tradições espirituais, para quem delas necessite em 

seu processo de educação (e transcendência) humana e humanizante, favorecendo assim a 

compreensão e a paz entre os povos? 

Conclusão 

Anoitece! Fora, alguns homens estão sentados à espera do novo dia. Um 

velho sábio encontra-se circundado pelos seus discípulos. Então, o sábio 

levanta a seguinte interrogação: – Quando é que nós conseguimos 

reconhecer o momento em que a noite se completa e o novo dia desponta? 

Um discípulo toma a palavra e diz: – Quando as estrelas desaparecem no 

céu e a terra passa a ser acariciada pelos raios do sol. – Não, responde o 

mestre. – Então, quando conseguimos distinguir à distância, sem qualquer 

dificuldade, um cão de um carneiro. – Não, diz de novo o mestre. – Mas 

quando então? – perguntam em conjunto os discípulos. – Depois de um 

instante de silêncio, o velho sábio responde: – Tu reconhecerás o 

momento em que o dia desponta quando, contemplando o rosto de um 

homem qualquer, nele reconheceres o teu próprio irmão. Caso contrário, 

no teu coração será ainda noite (DUCROT, 2007, p. 26). 

Estamos às voltas, também no Brasil, com muitos fatos relacionados ao 

fundamentalismo religioso, da distribuição de Bíblias nas escolas ao apedrejamento de 

Terreiros alheios. Em certas comunidades e lideranças cristãs tupiniquins exercita-se a 

leitura literal do texto sagrado para se travestir um projeto conservador de dominação 

político-cultural. Aí se opõe um “Deus” pai sério e punitivo a uma divindade amorosa de 

justiça e compaixão; uma igreja exclusivista, rígida e hierárquica, a movimentos inter-
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religiosos em favor da terra eco-consciente; esses grupos manifestam um apego teológico 

ao pecado original, contra uma espiritualidade da criação e sua compreensão de bênção 

original; pregam a intolerância ao estrangeiro e ao “estranho” moral, contra o abraço ao 

feminino e aos outros gêneros; o medo da ciência, enfim, ao invés do incentivo à sapiência.  

São discursos que hostilizam em especial as telúricas religiões afro-negro-brasileiras 

e outros “bodes expiatórios” considerados idólatras. Contra eles precisamos de história 

comparada das religiões e de hermenêutica de textos sagrados, precisamos desenvolver 

processos de aprendizagem – transdisciplinar – da religiosidade humana enquanto 

conhecimento – transreligioso. Somente assim se poderá invocar a laicidade: o Estado 

brasileiro é laico e pluralista, acolhe todas as religiões sem aderir a nenhuma. Não é lícito 

que uma religião imponha à nação seus pontos de vista e não podemos deixar os espaços 

públicos republicanos ser ostensivamente ocupados e controlados por quaisquer 

comunitarismos ou igrejas. 

Essa problemática político-pedagógica estende-se principalmente aos ambientes 

escolares. Religião não se ensina propriamente na escola, mas se pode e deve refletir aí 

sobre esse fenômeno humano, em busca de significados mais profundos do que é 

experimentado como sagrado em cada cultura (ARAGÃO, 2015). Assim, o docente de 

Ensino Religioso precisa interagir criticamente com o contexto concreto das igrejas na vida 

dos estudantes, também em seus aspectos desumanizadores e opressivos, promovendo uma 

tomada de consciência desmistificadora das religiões. Com isso, deve promover uma ação 

educativa esperançosa, em que a utopia desempenhe um papel reconstrutivo e 

transformador das próprias religiões. 

Os estudos da religião têm um papel fundamental no exercício desses 

discernimentos e na promoção do respeito à diversidade e do diálogo entre as tradições 

espirituais do nosso país. Não é exatamente sobre a religião que se deve dialogar no diálogo 

inter-religioso – e nem mesmo diretamente sobre Deus – mas sobre o projeto divino em 

vista de fazer deste mundo um paraíso amoroso. Somente mudando o “nível da realidade”, 

passando do nível teórico-doutrinal para o da práxis ética e/ou do silêncio espiritual, é que o 

diálogo entre religiões é possível. Somente ultrapassando a própria experiência do divino e 
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buscando a ética que se esconde no humano – e nos reúne a todos de maneira sagrada – é 

que uma religião pode dialogar com outra. 

Percebemos, nessa rápida incursão pelas novas hermenêuticas do pluralismo 

religioso, que hoje se pode considerar a complexidade da realidade e da verdade, 

exorcizando o princípio soberano da identidade, acolhendo o paradoxo para além do 

princípio de não-contradição e, sobretudo, servindo o outro e incluindo terna e 

ternariamente o diferente, em outros níveis de vida. Estamos às voltas com uma nova 

configuração da dimensão religiosa da existência, em meio a uma formatação nova da 

ciência e do conhecimento, que apontam para uma lógica complexa, transdisciplinar – e 

transreligiosa. 

Como consequência, em termos de teologias das religiões, é possível que estejamos 

ultrapassando o lema “fora da Igreja não há salvação” e passando pelo “só Cristo salva”, 

para amadurecer uma proposição inclusiva que traga paz para todo mundo: o gesto 

amoroso, que encarne historicamente justiça e gentileza, que exercite o descentramento de 

si e a comoção com o desejo do outro, traz sempre saúde, salvação – é espiritual e 

transcendente, mesmo que seja o cuidado com uma florzinha. Toda “carne” se vincula e 

toda matéria esconde o espírito. Os povos e a terra inteira estão ligados pela mesma origem 

em um quase-nada-caótico, de sorte que juntos é que devemos encarar nossa comum 

missão de salvar e aprimorar a qualidade profunda da vida, de espiritualizar o mundo, 

torná-lo mais consciente do – e consequente com o – espírito, o mistério do processo 

cósmico, entre a gente, sempre.  

Inconcebível, pois, que um só povo ou religião ou igreja, um só sexo ou “raça” ou 

classe sejam a luz do mundo. Com essas perspectivas axiológicas e transdisciplinares que 

aqui resenhamos, decorre que todos somos luz e treva, em comunitária e mística evolução, 

pelo carinho e pela misericórdia que religam, em outros níveis, mesmo os aparentemente 

contrários. Os tempos nos enviam sinais que exigem abertura para novos horizontes, nos 

quais havemos de erguer altares de respeito e veneração. Pois onde menos se esperava, 

temos agora a possibilidade de encontrar a dimensão do sagrado – no próprio âmago da 

relatividade, uma pluralidade de absolutos! 
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Pluralismo religioso, democracia e direitos humanos 
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Introdução 

Desenvolvi, no ano de 2015, uma pesquisa focada na análise da relação entre as 

experiências inter-religiosas e os processos de fortalecimento da democracia e de defesa 

dos direitos humanos no Brasil. Ela se originou no fato que nos tem chamado a atenção de 

termos uma dimensão ambígua no quadro religioso brasileiro no tocante às questões 

ecumênicas. Percebemos ao mesmo tempo o fortalecimento institucional e popular de 

propostas religiosas com acentos mais verticalistas e conflitivos, fechadas ao diálogo, 

marcadas por violência simbólica e de caráter fundamentalista, e também formas 

ecumênicas de diálogo entre grupos religiosos distintos. Foi ao segundo grupo de 

experiências que nos dedicamos neste trabalho.  

Ao observar esse quadro ambíguo surgiram diferentes perguntas: Como tal 

realidade religiosa, especialmente com as suas contradições, incide no quadro social e 

político, e vice-versa? Como podem coexistir no mesmo tempo e espaço social práticas 

sociorreligiosas fechadas ao diálogo e aquelas que defendem a pluralidade e a aproximação 

entre grupos religiosos? De que modo as formas ecumênicas lidam com as próprias 

questões e limitações internas, como, por exemplo, não priorizarem ou não aprofundarem o 

diálogo em pontos cruciais da reflexão teológica como a relação entre religião e economia 

ou a defesa radical da democracia e dos direitos humanos para além dos aspectos formais? 

Com tais questões em mente, traçamos os objetivos de nossa pesquisa cuja essência 

foi fundamentalmente analisar os impactos da presença pública inter-religiosa no 

aprofundamento da democracia e da defesa dos direitos humanos no Brasil. Nessa direção, 

perguntamos: Como as formas de diálogo inter-religioso interferem no fortalecimento de 

uma cultura democrática e de práticas afins? Qual o papel de práticas religiosas ecumênicas 
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em um projeto de paz, de defesa dos direitos humanos e de aprofundamento da democracia 

para as futuras gerações?  

Nossa pesquisa apresenta elementos que contribuam para a elaboração de um 

referencial metodológico que possa orientar a produção de análises sociais da religião, em 

especial relativas às experiências inter-religiosas no Brasil. Nossa expectativa é que com 

tais referenciais os grupos interessados respondam mais adequadamente aos desafios que 

surgem da complexidade da realidade social e do pluralismo religioso. Estamos cientes de 

que os resultados, ainda parciais, exigem desdobramentos para o aprofundamento das 

análises. 

As interfaces do pluralismo religioso, com dimensões da esfera política, 

correspondem a uma temática relativamente nova no contexto latino-americano. Análises 

anteriores privilegiavam setores específicos do quadro religioso brasileiro, especialmente o 

catolicismo e o pentecostalismo. Os temas relacionados ao pluralismo religioso vêm 

ganhando destaque no debate acadêmico atual. Em parte, tal ênfase se dá como resposta à 

realidade sociocultural em que encontramos nas últimas décadas maior visibilidade da 

diferença religiosa, no Brasil e no mundo, maior intensidade no debate sobre religião e 

democracia, especialmente os temas ligados à laicidade do Estado, mas também a 

ambiguidade de termos, ao mesmo tempo, situações conflitivas e busca de diálogo entre 

grupos religiosos distintos em diferentes áreas da vida social. Além disso, também ganha 

nitidez no Brasil o número de pessoas que se declaram “sem religião”, como revelam os 

últimos censos do IBGE, o que reforça a agenda temática da laicidade do Estado e questões 

afins.  

1. Pressupostos conceituais da pesquisa  

Desenvolvemos a pesquisa com a consciência de que há limites nos discursos 

relativos ao pluralismo religioso, incluindo aqueles construídos nas práticas de defesa dos 

direitos humanos e na valorização dos processos de humanização e cidadania. Muitas vezes 

tais discursos são cooptados pela força imperial do sistema capitalista e podem conviver 

com ela em certa harmonia e assimilação mútua. Há, por vezes, uma ausência de crítica à 

força do sistema econômico, responsável pelas violações fundamentais dos direitos, 

causando assim formas de cooptação, assimilação e harmonização com visões oriundas da 
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democracia liberal formal. Por isso, assumimos a perspectiva de alguns autores, como 

Boaventura de Souza Santos (2013), por exemplo, que defendem a necessidade de se 

estabelecer uma visão contra-hegemônica dos direitos humanos. Consideramos que para 

atender a tal conceito, os diálogos e experiências inter-religiosas devem reunir tanto formas 

de serviço e de compaixão com o sofrimento humano quanto ações e manifestações 

públicas de protesto e contestação da injustiça social, em suas variadas matizes. As lutas 

contra-hegemônicas pelos direitos humanos têm em perspectiva a mudança das estruturas 

sociais e econômicas responsáveis pelas formas de sofrimento injusto, segregações sociais e 

destruição da vida humana e da natureza. São lutas materiais relacionadas à economia 

política que está subjacente à produção e à reprodução de relações sociais desiguais. 

Outra visão conceitual importante do trabalho é a que aprendemos a partir de 

diferentes campos de atuação e compromisso pessoal com o movimento ecumênico: o 

ecumenismo possui uma tríplice dimensão – a unidade cristã, a partir do reconhecimento 

do escândalo histórico das divisões e de uma preocupação em construir perspectivas 

missionárias ecumênicas; a promoção da vida, firmada nos ideais utópicos de uma 

sociedade justa e solidária e na compreensão que eles podem reger a organização da 

sociedade integrando todas as pessoas e grupos de “boa vontade”; e o diálogo inter-

religioso, na busca incessante da superação dos conflitos entre as religiões, pela paz e pela 

comunhão justa dos povos. Portanto, o diálogo inter-religioso não é “uma” expressão ao 

lado do ecumenismo, mas o constitui em essência e proposta. Da mesma forma se dá o 

interesse pelo aprofundamento da democracia e a defesa dos direitos humanos. Eles não são 

– ou não deveriam ser – uma opção dos movimentos inter-religiosos, mas constituem a sua 

base de ação. 

Seguimos a compreensão de que toda e qualquer ação ou reflexão sobre democracia 

e/ou direitos humanos requer análises mais consistentes e posicionamentos mais nítidos 

acerca das questões que lhe são mais diretamente relacionadas, como o combate aos 

racismos, ao sexismo e ao homofobismo e a crítica ao sistema capitalista como produtor de 

desigualdades sociais, violência e pobreza. Realçamos que não se trata de questões 

paralelas, uma ao lado da outra, mas, sim, de um amálgama e entrelaçamento sociocultural 

que necessita de permanente e profunda crítica ao sistema econômico, com foco na reflexão 

e ação sobre as causas das divisões que se dão na sociedade. No caso das religiões no 
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Brasil, tanto pelas históricas dificuldades no tratamento de tais questões quanto pela riqueza 

teológica de vários grupos que reagiram aos processos dominantes e se colocaram 

francamente a favor do aprofundamento da democracia e dos direitos, esse processo 

avaliativo, reflexivo e propositivo torna-se cada vez mais imperativo.  

Um dos elementos que esteve presente em nossas análises está ligado ao quadro de 

debates no campo dos estudos das religiões sobre o papel delas na atual sociedade e como 

se defrontam com as forças econômicas sistêmicas. Consideramos que tal avaliação 

contribui para uma compreensão mais adequada dos níveis de relevância das experiências 

inter-religiosas na defesa dos direitos humanos e no reforço de uma cultura democrática. Há 

diversas análises que revelam a atenuação da força das expressões religiosas como tais 

como fator que, em última instância, determina a organização e a reorganização da vida 

social. No lugar delas, para muitos autores, como Walter Benjamim (2013) e Paul Tillich 

(1956), por exemplo, conforme temos assinalado em nossas análises, situaria o sistema 

econômico. Mais precisamente podemos dizer que para eles o capitalismo se tornou uma 

religião; ou seja, o capitalismo como religião torna-se a força mobilizadora da vida social. 

Um de nossos objetivos nesta pesquisa foi avaliar tal fronteira e entendê-la como um 

elemento que não anula a importância das religiões como tais nos processos que interferem 

no aprofundamento da democracia e na defesa e ampliação de direitos, assim como em 

outros aspectos básicos da vida. As religiões, pela força histórica que possuem e pelo 

entrelaçamento com a cultura em diferentes níveis, têm sido molas propulsoras ou 

legitimadoras de processos sociais os mais diversos. 

Não obstante a influência do sistema econômico nas formas e expressões religiosas 

e o vigor do capitalismo como religião no mundo atual, as religiões vivem e assentam suas 

práticas e perspectivas teológicas nas fronteiras do turbilhão conflitivo das forças 

hegemônicas imperiais na sociedade em tensão permanente com os processos contra-

hegemônicos que visam ao aprofundamento da democracia para além dos aspectos formais 

e à defesa radical dos direitos humanos. É no cruzamento da importância pública das 

religiões com a força dos movimentos contra-hegemônicos na sociedade, em boa parte 

associados direta ou indiretamente a movimentos religiosos, que se reforça o interesse pelo 

pluralismo religioso entendido como valor e pelos esforços de diálogos inter-religiosos em 

seus diferentes níveis. 
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2. Experiências inter-religiosas no Brasil  

Como a pesquisa avaliou a presença pública inter-religiosa no fortalecimento da 

democracia e dos direitos humanos no Brasil, descrevemos experiências inter-religiosas 

brasileiras significativas que apontam na direção desses temas. Procuramos analisá-las com 

o referencial teórico estabelecido, a saber: as noções de alteridade e a perspectiva 

ecumênica; as noções de fronteira e de entre-lugares, e a visão de globalização contra-

hegemônica e a crítica à lógica imperial do sistema econômico.  

Não consideramos diretamente ações especificamente governamentais. Elas têm 

tido certo destaque nos últimos dez anos, especialmente motivadas pelos esforços do 

governo federal brasileiro, constituídos a partir da Assessoria da Política da Diversidade 

Religiosa da Secretaria dos Direitos Humanos (da Presidência da República), área 

responsável pelo planejamento e pela articulação de políticas voltadas para a defesa e a 

promoção da liberdade religiosa no Brasil, o enfrentamento da intolerância religiosa e a 

promoção da laicidade do Estado. Nesse âmbito destaca-se o Comitê Nacional da 

Diversidade Religiosa, com uma série de iniciativas no campo dos direitos e da 

consolidação democrática. Os governos estaduais também possuem iniciativas dessa 

natureza, como o Fórum Inter-Religioso da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

do Estado de São Paulo, o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos 

Humanos (CEPLIR), da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do 

Estado do Rio de Janeiro, e outros. Da mesma forma, há também fóruns municipais de 

cidades que não são capitais de Estados e outros específicos e localizados em escolas e 

grupos associativos diversos. Também não consideramos diretamente diversas 

organizações e conselhos que agregam iniciativas dentro de um ramo religioso específico, 

embora com perspectivas de diálogo em ações no campo dos direitos humanos e 

democracia. Esse é, por exemplo, o caso dos conselhos de igrejas (CLAI, CONIC) ou redes 

de articulação de religiões afro-brasileiras.  

Para a escolha das experiências inter-religiosas, optamos por fóruns inter-religiosos 

e organizações ecumênicas ou similares com os seguintes critérios: a) que tivessem 

atividades com certa regularidade, não se resumindo em eventos esporádicos, ou seja, com 

uma identidade (básica) de trabalho e um grupo participante ou dirigente comum (mínimo 
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que seja); b) que tivessem um histórico de pelo menos dois ou três anos de atividades e com 

perspectivas de continuidade para os próximos anos, isto é, que não seja algo pontual ou 

que pode ser em breve extinto; e c) que tivessem algum material escrito que tratasse do 

perfil da experiência, seja eletrônico (site, blog, páginas), seja impresso (folheto, livreto, 

publicações etc.), isto é, certo registro para que o acesso não se restrinja a entrevistas ou 

observação. Levando em conta o escopo da pesquisa, dentre várias iniciativas identificamos 

as seguintes: Comitê Inter-Religioso do Estado do Pará (CIEPA); Encontro da Nova 

Consciência – Campina Grande, PB; Fórum Inter-Religioso do Recife, PE, organizado 

pelo Observatório Transdisciplinar das Religiões; Comissão de Combate à Intolerância 

Religiosa (CCIR) – Rio de Janeiro, RJ; Casa das Religiões Unidas, SP e BA; Fórum 

Nacional Permanente do Ensino Religioso (Fonaper); Koinonia Presença Ecumênica e 

Serviço; Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e à Educação Popular (CESEEP); 

e Rede Ecumênica de Juventude (REJU).  

A análise que fizemos das variadas práticas e discursos desses diferentes 

movimentos e instituições nos possibilitou diferenciá-las em dois grupos. Não se trata de 

dividir os movimentos e instituições listadas em dois grupos específicos. O que estamos 

dizendo é que o conjunto de experiências e discursos – como carta de princípios, materiais 

didáticos, descrições de objetivos e de propostas de ação e de atividades – nos dão 

condições de identificar duas perspectivas distintas. A primeira possui uma conotação 

religiosa mais explícita, e por ser inter-religiosa não está em sintonia com visões 

doutrinárias conservadoras ou fechadas, mas, como tendência, não explicitam aspectos de 

natureza política mais nítida, como a luta pelos direitos humanos, por exemplo, e com as 

questões que lhes são mais diretamente relacionadas como o combate aos racismos, ao 

sexismo e ao homofobismo. Além disso, não trata das questões econômicas, especialmente 

a crítica ao sistema capitalista como produtor de desigualdades sociais. A segunda possui 

uma conotação religiosa mais implícita, com crítica ao sistema econômico e com foco na 

reflexão e ação sobre as causas das divisões que se dão na sociedade. Esta nos pareceu 

majoritária entre as experiências vistas. 

Nossa preocupação metodológica se concentrou em um eixo básico que é a 

articulação conceitual das perspectivas teóricas que consideramos fundamentais para uma 

hermenêutica do quadro de valorização do pluralismo religioso, em especial o das 
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experiências inter-religiosas. Vimos, como já referido, três blocos conceituais: (i) a noção 

de alteridade e a perspectiva ecumênica; (ii) a concepção de entre-lugar e de fronteira; e 

(iii) a lógica do Império e a noção de globalização contra-hegemônica. Procuramos 

apresentar tais visões tendo em vista uma compreensão mais adequada da incidência da 

presença pública das religiões nas questões sociais que reforcem os direitos humanos e a 

democracia.  

3. Alteridade e perspectiva ecumênica  

Os primeiros conceitos que deram bases teóricas para a pesquisa trataram da lógica 

de alteridade e da perspectiva ecumênica, especialmente como essas duas grandezas podem 

reforçar os processos de aprofundamento da democracia e a capacidade contra-hegemônica 

na defesa de direitos humanos e como podem ser vistas considerando-se as relações 

assimétricas de poder presentes na sociedade.  

Na pesquisa, apresentamos perspectivas bíblicas e teológicas das visões relativas à 

alteridade ecumênica, e como tais visões desafiam o contexto latino-americano e estão 

presentes nas experiências inter-religiosas analisadas. Procuramos também mostrar que, 

diante do pluralismo religioso, faz-se necessária uma atenção especial à articulação entre a 

capacidade de diálogo dos grupos religiosos e os desafios em torno da defesa dos direitos 

humanos, pressupondo que a espiritualidade ecumênica requer visão dialógica, profunda 

sensibilidade às questões que afetam a vida humana e inclinação para a promoção da paz e 

da justiça. Também indicamos que uma espiritualidade ecumênica que emerge do 

pluralismo religioso terá como valor a dimensão de alteridade, e isso incidirá nos processos 

religiosos e sociais, favorecendo perspectivas utópicas, democráticas e doadoras de sentido. 

Ressaltamos o diálogo ecumênico como afirmação da vida, com as respectivas e concretas 

implicações no tocante à solidariedade, à comunhão, ao conhecimento mútuo e às 

iniciativas e projetos de humanização e de justiça social. Destacamos que a centralidade do 

Reino de Deus como categoria fundamental na teologia cristã afirma-se como referência 

para as espiritualidades ecumênicas e que há implicações importantes para o método 

teológico quando a realidade das culturas religiosas afro-indígenas e as experiências das 

mulheres são consideradas. Essa nova movimentação teológica, em linhas gerais, reside na 

articulação dos elementos fundantes da teologia latino-americana – como a sensibilidade 
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espiritual com a defesa da vida, dos direitos humanos e da terra, especialmente os dos 

empobrecidos – com uma visão ecumênica e dialógica.  

4. Entre-lugares e fronteiras  

Na sequência da pesquisa, vimos as noções de entre-lugar e de espaços fronteiriços 

a partir de conceitos fundamentais dos estudos culturais pós-coloniais advindos da 

produção teórica de Homi Bhabha (2001, 2011) e Boaventura de Souza Santos (2010a, 

2010b), procurando interagir tais conceitos com elementos da realidade sociorreligiosa 

brasileira. Tais noções nos chamaram a atenção devido à busca que temos feito de um 

equacionamento mais adequado para as relações entre religião e cultura. Embora estejamos 

valorizando ambas as visões dos autores referidos, ressaltamos que há diferenças entre eles 

e consideramos fundamentais as críticas de Boaventura de Souza Santos no tocante ao fato 

de que tais investigações não podem ficar confinadas à cultura, pois assim correm o risco 

de ocultar a materialidade das relações sociais e de poder presentes nos processos culturais. 

O destaque no reconhecimento da diferença sem um enfoque comparável nas condições 

econômicas, sociais e políticas que garantem a igualdade na diferença corre o risco de 

tornar as diferenças facilmente assimiladas pela cultura hegemônica e inviabilizar tarefas de 

crítica, de resistência e de proposição política alternativa. Esse aspecto foi fundamental em 

nossa pesquisa. Por intermédio dele observamos nas variadas experiências inter-religiosas 

analisadas, especialmente em suas cartas de princípios e objetivos propostos, mas também 

no acompanhamento de suas práticas, o destaque ou não a elementos críticos ao sistema 

econômico capitalista. Constatamos que nelas há certo destaque crítico a essa dimensão. As 

experiências inter-religiosas vivem não somente sob os ângulos das relações entre religião e 

cultura, mas são mediadas pelos fatores econômicos, e a maioria delas evidencia tais 

condições nas fronteiras de seus posicionamentos político-teológicos. 

Em nossas análises, a dimensão de fronteira se realçou por variadas razões. A 

primeira delas está ligada às intercomunicações entre diferentes experiências religiosas. A 

diversidade interna de cada tradição religiosa envolvida no conjunto das experiências 

analisadas e as relações assimétricas de poder que possuem na sociedade brasileira revelam 

espaços fronteiriços em boa parte inéditos e de difícil compreensão. As fronteiras se dão 

também na medida em que a maioria das experiências inter-religiosas vista é constituída de 
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forte crítica social e estabelece, dessa forma, uma complexa relação entre religião, política e 

economia.  

Na pesquisa, mostramos que as perspectivas dos referidos autores representam uma 

das interpelações críticas mais consistentes às formas dualistas, bipolares e maniqueístas de 

compreensão da realidade socioeconômica e cultural. Para as nossas reflexões, 

especialmente no que comumente nos referimos à necessidade de alargamento de 

horizontes metodológicos para a compreensão das experiências religiosas, enfatizamos que 

o local fronteiriço das culturas é fundamental no processo que advogamos de estabelecer 

mediações socioanalíticas para as interpretações teológicas sobre o pluralismo religioso. 

Nosso destaque foi ao que se refere à noção do entre-lugar e à importância da 

negociação/tradução e da diferença cultural nas interpretações das experiências religiosas e 

como elas interpelam direta ou indiretamente o debate sobre democracia e direitos 

humanos. 

5. Globalização contra-hegemônica e crítica ao Império  

Por fim, analisamos as possibilidades de inserção religiosa nos processos de 

globalização contra-hegemônica, em especial o papel das experiências inter-religiosas no 

Brasil, que possam ocorrer como crítica à lógica e ao poder imperial. Nosso foco foi o eixo 

articulador entre a preocupação religiosa pela paz, pela justiça e pela integridade da criação 

e a crítica às formas e expressões de Império. Seguindo a tradição teológica latino-

americana (COMBLIN, 1996, 2005) (GEBARA, 2010) (HINKELAMMERT, 2012, 2014), 

mas em diálogo com autores de diferentes contextos (HARDT; NEGRI, 2001) 

(WALLERSTEIN, 2004), afirmamos a crítica às relações de dominação e de exclusão 

socioeconômica que marcam a atualidade e que caracterizam o domínio de um “novo 

Império”, capitaneado pelo sistema econômico capitalista, que, não obstante as reações 

contra-hegemônicas, condiciona e dirige todas as formas de pensamento, modos de viver e 

sistemas de valores. Apresentamos exemplos de práticas dos movimentos inter-religiosos 

analisados na pesquisa que, em função de suas pautas no campo dos direitos e ações 

sociopolíticas articuladas com iniciativas de reforço da democracia, podem ser 

consideradas, juntamente com diferentes movimentos sociais, forças contra-hegemônicas 

expressivas. 
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Os processos contra-hegemônicos são variados e de diversas procedências e 

colorações ideológicas, sem uma estrutura centralizada de articulação, o que dificulta uma 

descrição precisa. No entanto, podemos afirmar que a complexidade deles pode ser 

equacionada naquilo que, no campo político, foi denominado “espírito dos Fóruns Sociais 

Mundiais”. Os movimentos em torno do Fórum Social Mundial, mesmo com suas 

contradições em função da natureza política ampla, variada e participativa, articulam a 

crítica ao sistema econômico com lutas antissistêmicas, incluindo as de naturezas étnicas, 

raciais, sexuais e as de grupos minoritários. A maioria dos movimentos inter-religiosos 

analisados em nossa pesquisa está integrada às iniciativas do Fórum Social Mundial, e se 

opõe à lógica do Império estabelecida na sociedade. 

A partir da contribuição de diferentes autores (MIGUEZ; RIEGER; MO SUNG, 

2012) (TAMEZ, 1995), compreendemos a concepção atual de Império como algo que se 

funda pela identificação de um conglomerado de forças econômicas, políticas e simbólico-

culturais provenientes do funcionamento do capitalismo financeiro tardio, que convergem, 

sem a consideração de fronteiras ou de limites, para um domínio total na sociedade 

exercido globalmente por elites de intenso poder econômico e militar. 

Para irmos em direção aos nossos objetivos de destacar a crítica à lógica imperial 

efetuada pelos movimentos inter-religiosos estudados, retomamos em nossas análises a 

produção teológica latino-americana que relaciona religião e dominação, especialmente 

aqueles estudos que destacam os aspectos de absolutização do poder econômico e político e 

como tais aspectos incidem negativamente nos processos sociais a ponto de inviabilizarem 

os processos democráticos e de garantia dos direitos humanos e da terra.  

Os movimentos inter-religiosos que analisamos, com base em ações práticas e 

processos de formação e de mobilização, especialmente com seus canais de interação com a 

sociedade civil e com o espaço público, expressam uma visão crítica à lógica do Império. 

Eles, pelo menos em sua maioria, e não obstante suas contradições e limites, ao valorizarem 

a vida humana e a natureza acima dos interesses econômicos e ao darem visibilidade às 

pessoas pobres e aos grupos subalternos de diferentes naturezas, colocam em questão e 

evidência o espírito do Império e revelam, assim, uma reserva de sentido contra-

hegemônico. Os referidos movimentos têm se destacado por serem fontes significativas de 
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recriação simbólica a partir de práticas de contestação ao sistema econômico e de ações de 

superação da destruição causada por ele à supressão de direitos, tanto relativos à vida 

humana como à natureza. Várias das experiências vistas revelam que isso acontece (ou pelo 

menos deve acontecer) não somente nas articulações políticas mais consistentes que se 

constituem como contra-hegemônicas na sociedade, mas também na valorização e na 

educação para os direitos humanos nas dimensões cotidianas e ordinárias.  

Outro destaque em nossas reflexões diz respeito à missão religiosa. A dimensão 

ecumênica inter-religiosa, proveniente da fronteira entre o respeito à pluralidade religiosa e 

a crítica ao poder imperial, revela que os processos missionários devem ocorrer não mais 

pela força imperial e pela supremacia de uma religião sobre outras, mas sim por processos 

dialógicos e de cooperação ecumênica. Tal perspectiva gera um processo de 

retroalimentação teológica e prática, pois à medida que se estabelece a crítica às formas 

imperiais surgem para os diferentes grupos religiosos envolvidos possibilidades de revisão 

das formas de exclusivismo. Tais processos de retroalimentação crítica foram constatados 

nas experiências inter-religiosas que analisamos. 

Vale ressaltar que tratamos das experiências inter-religiosas no contexto de 

emancipação humana, não mais visto sob o ângulo do individualismo moderno, mas no 

âmbito das forças contra-hegemônicas na sociedade. Tal visão recupera o sentido da 

gratuidade e nos leva à indicação da presença – e, ao mesmo tempo, a necessidade – de 

uma espiritualidade que possa corresponder aos processos sociopolíticos de 

aprofundamento democrático, de consolidação de direitos, de crítica às mais variadas 

formas de dominação, e à busca de alternativas à lógica imperial econômica. Tais visões de 

espiritualidade se expressam em aspectos práticos e concretos da vida social e política, 

como os processos de defesa da justiça social e econômica, dos direitos humanos e da terra, 

da cidadania e da dignidade dos pobres. Elas reforçam espaços de consciência social, 

alteridade, coexistencialidade, cordialidade, humanização e integração cósmica. O que 

concluímos em nossas análises foi que a maioria das práticas inter-religiosas vistas, 

considerados os seus limites e ambiguidades, expressa com força social tais perspectivas. 
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Considerações finais 

Nossa expectativa é que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para que, 

cada vez mais, obtenhamos referenciais teóricos mais precisos para as análises sociais, no 

tocante aos papéis da religião e do pluralismo, especialmente tendo em vista o 

aprimoramento de práticas sociais que visem ao fortalecimento democrático, à cidadania e 

à consolidação de direitos.  

Esperamos também que tais resultados possam responder às necessidades advindas 

da prática de setores que trabalham em variadas frentes, como a educação religiosa nas 

esferas públicas e privadas, confessionais ou não, os setores da imprensa e da mídia em 

geral nas abordagens do quadro religioso, e mesmo setores governamentais e não 

governamentais em torno da formulação de políticas públicas.  

Nossa expectativa é semelhante com relação às demandas que surgem para grupos 

que atuam na prestação de serviços, assessorias, consultorias, docência e de avaliações do 

quadro religioso e do lugar das religiões nas questões sociais e políticas. A presença pública 

inter-religiosa no Brasil parece ter fincado bases na sociedade para se fortalecer e ganhar 

visibilidade e influência de forma crescente.  
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A diversidade religiosa afro-brasileira e a formação teológica 

 

     Érica Jorge
20

 

 

Ao falar sobre a diversidade afro-brasileira e a formação teológica, vamos fazer um 

breve relato sobre a Faculdade de Teologia com ênfase nas Religiões Afro-Brasileiras 

(FTU). Ela iniciou as atividades em 2004, depois que o Ministério da Educação (MEC) 

autorizou seu funcionamento. Mantida pela Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino (OICD), é 

a primeira faculdade do Brasil e do mundo que oferece cursos de Teologia com ênfase nas 

religiões de matriz afro-brasileira. 

A missão da faculdade é  

Promover a divulgação por meio do ensino, pesquisa e extensão da 

Epistemologia, Método e Ética próprios em Teologia, com ênfase nas 

religiões afro-brasileiras, reconhecendo e explorando a pluralidade e 

diversidade da mesma, a partir dos princípios educacionais e teológicos, 

contribuindo assim para a formação de Teólogos humanistas, capazes de 

atuar na sociedade e divulgando a cultura de paz (FTU, [S.d.]). 

Além de se constituir como um espaço voltado a produzir conhecimento e a 

promover diálogos de saberes, a criação da FTU corresponde a um avanço social 

significativo. Em primeiro lugar porque “consolida o princípio democrático de isonomia ao 

receber o reconhecimento acadêmico, assim como as teologias cristãs: católicas e 

protestantes” (FTU, [S.d.]). Soma-se a isso o fato de que torna possível que as religiões 

afro-brasileiras sejam percebidas como merecedoras de apreciação, assim como ocorreu 

com as demais religiões cuja contribuição para a formação da religiosidade brasileira foi 

relevante. Ressalta-se também a oportunidade de trazer o saber religioso das religiões afro-

brasileiras de tradição oral para o campo acadêmico, propiciando “um estudo sistemático 

desse saber, promovendo o debate e o intercâmbio com outros ramos do conhecimento, 

como o científico, o filosófico e o artístico” (FTU, [S.d.]). 
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Afro-brasileiras pela FTU (2008) e Bacharel e Licenciada em Letras pela USP (2006). Membro do Grupo de 

Pesquisa IPLURES – Identidades Plurais e Representações Simbólicas UFABC/CNPq. 
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Fundada e dirigida por Francisco Rivas Neto, teólogo, médico e babalorixá, a 

instituição conta em seu corpo docente com doutores, mestres e especialistas em diversas 

áreas do conhecimento como Ciências da Religião, Teologia, Psicologia, Filosofia, 

Teologia Afro-Brasileira, Medicina, Psiquiatria, Letras, Pedagogia e outras. Ela oferece 

cursos nos níveis de graduação (Bacharel em Teologia com ênfase umbandista e suas 

relações com demais religiões afro-brasileiras) e pós-graduação (Teologia de Tradição Oral 

– Memória, identidade e cultura das religiões afro-brasileiras), além de cursos de extensão, 

realizados na modalidade presencial e a distância, e de curta duração. Sua sede fica em São 

Paulo, com polos nesta cidade e também em Itanhaém, SP, Curitiba, PR e Brasília, DF. 

Ao longo destes poucos mais de dez anos de existência, a FTU tem enfrentado 

alguns desafios, entre os quais se incluíram/incluem a questão das lideranças religiosas 

(guetos e federações), o nome da faculdade, as etnografias acadêmicas e o poder de 

modificação nos terreiros. Há, porém, aquele relacionado ao tema da oralidade, 

especialmente em função da tradição da escrita presente no contexto acadêmico. A 

pergunta que costumeiramente vem à tona: É possível uma teologia alicerçada na 

oralidade? A esse respeito Carneiro e Rivas Neto (2014, p. 610) ponderam: “Por que as 

religiões afro-brasileiras calcam sua teologia na tradição oral? Não se trata de falta de 

habilidade ou tecnologia, mas sim de método. Afinal, seja escrita ou fala, nos dois casos o 

produtor será sempre um ser humano”. 

Para o professor e estudioso em Teologia e Ciências da Religião, Volney 

Verkenbrock (citado por RIVAS NETO, 2012),  

Talvez pelo fato de a FTU não ter a obrigação de carregar consigo uma 

longa tradição  acadêmica e seus escritos, senti ali uma proximidade 

muito consciente entre o estudo acadêmico e a experiência de fé. O 

próprio espaço de funcionamento do curso é uma feliz simbiose entre 

espaços de estudo e espaços de experiência religiosa. Os limites entre 

academia e templo são muito tênues, proporcionando aos estudantes – 

assim tive a impressão – uma permanente memória visual e simbólica do 

“ato primeiro” da teologia.  

No entendimento da visão teológica de F. Rivas Neto, o conjunto afro-brasileiro 

pode ser sistematizado em três grandes grupos (também chamados de núcleos duros) que 
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abarcam sua diversidade ritual. São eles: as umbandas, os candomblés e as encantarias. 

Note que todos foram usados no plural porque não é possível falar em “a umbanda” 

tampouco “o candomblé”. As umbandas se caracterizam por um conjunto marcado pela 

presença de ancestrais ilustres no culto, como caboclo, preto velho, criança, exu (entidade e 

não apenas o Orixá), baiano, marinheiro, boiadeiro e cigano. 

Os candomblés, por sua vez, constituem um conjunto composto por tradições com 

forte influência africana. O culto dá ênfase aos deuses denominados Orixás, Voduns ou 

Inquices de acordo com cada tradição. Já as encantarias correspondem a um conjunto 

marcado pela presença dos encantados, que são seres espirituais que habitam as encantarias 

ou “incantes”. Alguns desses não chegaram a encarnar, e os que viveram em terra 

desapareceram misteriosamente sem morrer. Existem diversidades entre cada um desses 

grupos. Temos, por exemplo, a umbanda cristã ou branca, a umbanda traçada, umbandaime 

etc. No candomblé, temos o candomblé ketu e angola, por exemplo. Nas encantarias, temos 

catimbó, jurema, pajelança e outros. 

Outro conceito teológico fundamental é o de escolas afro-brasileiras. Para um grupo 

se configurar como escola ele precisa ter três características básicas: uma epistemologia 

(um corpo de conhecimentos doutrinários), um método (forma prática de ritualizar os 

fundamentos religiosos) e uma ética (um estilo de viver condizente com os dois anteriores). 

Há um grande problema afro-brasileiro, que é a existência de terreiros “do nada”, sem 

história, sem uma vinculação com um pai ou mãe de santo, pessoas que resolvem da noite 

para o dia fundar uma casa. No entendimento afro-brasileiro, o conhecimento se dá por 

meio da tradição oral, logo é necessária uma linha de transmissão (ou seja, o pai ou mãe de 

santo que lhe ensinam os fundamentos e a iniciação). Essa é uma forma que a teologia 

encontrou para sistematizar o universo afro-brasileiro na tentativa de expor, até mesmo, 

esses caminhos fajutos que existem como iniciação por internet, ou por livros ou ainda nos 

casos em que a pessoa se diz iniciada por ela mesma.  

No que se refere ao diálogo entre as Escolas, o que se dá é o seguinte: existem os 

três núcleos duros (umbandas, candomblés e encantarias); são chamados assim pois 

elementos os estruturam. No entanto, no universo afro-brasileiro não há uma barreira tão 

estanque entre tais grupos; há diálogos e aproximações entre eles. Estas ocorrem mais na 
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parte ritual, nas performances, cânticos, roupas. Por exemplo, é possível que um mesmo 

ponto cantado seja entoado em um tipo de umbanda e apareça também na encantaria. Isso 

ocorre e não é entendido como algo ruim, justamente porque há porias entre as escolas, 

também chamadas por F. Rivas Neto de zonas de diálogo. 

Outra tarefa abraçada pela instituição de ensino está associada à tolerância religiosa. 

A esse respeito, ela criou a Frente de Combate ao Racismo, Discriminação de Gênero e 

toda forma de Intolerância no Candomblé e nas RABs (Religiões Afro-brasileiras), 

motivada especialmente por episódios recentes de intolerância religiosa que ameaçam o 

direito de ir e vir dos membros desses grupos.  

Conforme informa a FTU, “o projeto é amplo, envolvendo lideranças religiosas e 

acadêmicas de várias regiões do país e visa instrumentalizar os adeptos a como reagir 

diante de situações de intolerância religiosa, racial e de gênero”. A Frente também se 

identifica como “um canal de diálogo” entre os que atuam direta ou indiretamente no 

enfrentamento dessas violências. 
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A pluralidade interna do catolicismo brasileiro 

 

                                                                                 Brenda Carranza
21

 

 

Duas perguntas despertam interesse quando pretende-se refletir a respeito da 

pluralidade interna do catolicismo brasileiro: Quantos catolicismos existem no país? 

Analiticamente como se explica essa diversidade? A nossa chave de leitura é a matriz 

cultural entendida como a decodificação e transcodificação das experiências religiosas 

estruturantes das expressões culturais e portadora de um processo civilizador ocidental. 

Compreender o catolicismo como matriz cultural latino-americana – enquanto 

modelo colonizador ibérico implantado em terras de descobrimento – é algo já conhecido 

de nós e exaustivamente tratado; sobre isso também é corrente a tarefa de constantemente 

reelaborar conceitos. Por isso, a ênfase será nesse processo que, historicamente, teve suas 

mutações e ajuda na compreensão da acomodação social e cultural que esse processo 

religioso vivenciou no País e a estruturação da diversidade católica. Tal processo é 

entendido como componente de um processo civilizatório em que crenças, símbolos, 

devoções, moralidade e ética formaram parte da composição colonizadora, tendo como 

referência o catolicismo ibérico, português e espanhol nas suas versões missionárias de 

congregações religiosas (dominicana, jesuíta e, posteriormente em muitas regiões 

brasileiras como o Amazonas do século 19 e metade do século 20, salesiana). 

1. Catolicismo colonial: solda o poder com uma base social identitária que 

outorga estatuto de pertença e reconhecimento social 

Se estabelecermos uma linha diacrônica e sincrônica, isto é, na sua lógica e 

cronologia, encontraremos nos primórdios históricos um catolicismo em dois movimentos. 

                                                
21 Formação em Teologia/Pontifício Ateneo S. Anselmo (Roma); Ciências Sociais/Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), mestrado em Sociologia (Unicamp); doutorado em Ciências Sociais 

(UNICAMP/Brasil); Pós-doutorados: IFCH/UERJ-Brasil; Institut für Katholische Theologie/Universität 

Osnabrück-Deutschland; Professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas/Brasil). Atua nas seguintes linhas de pesquisa: catolicismo, pentecostalismo, gênero-religião, 

mídia-juventude, religiosidade popular e cultura urbana. 
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O primeiro é ligado organicamente ao poder, garantindo o lugar social que a religião teria 

no novo mundo. Tal lugar estaria associado ao próprio desenvolvimento do modelo de 

colonização portuguesa que seria de ocupação, mais do que povoamento como na América 

Espanhola cujo formato desemboca no surgimento do criolho, que dará continuidade às 

alianças de poder Igreja-Estado e garante um enraizamento do catolicismo na elite da 

América Espanhola. No Brasil, o catolicismo começaria como um imenso guarda-chuva 

conceitual sob o qual caberiam, de forma latente, todos os sistemas de crenças presentes no 

território ocupado. Com um clero mais minguado que acompanha as tentativas de expansão 

colonial e com reforço de campanhas missionárias, o catolicismo acompanha o movimento 

de povoamento urbano-rural. 

O segundo movimento é o devocional-doutrinal-identitário, que será garantido, por 

um lado, com os missionários e, por outro, com a acomodação das massas populares que 

irão aderir ao sistema de crenças que lhes outorga identidade social e religiosa. O 

catolicismo, na condição hegemônica porque está ligado ao poder, solda socialmente uma 

identidade, ao mesmo tempo que garante a sobrevivência de outros sistemas religiosos 

concomitantes, como os de matriz africana, provocando reações de resistência identitária 

por parte dos colonizados e/ou submetidos, e o indígena.  

Nesse duplo movimento nós teremos: Coroa-Igreja/coroa-cruz, avançando num 

processo civilizador com imaginários que trazem e impõem formas de ver e se localizar no 

mundo a partir do cristianismo ibérico – com lastro medieval e disputa eclesiástica na 

contrarreforma; ibérico, como potência política-espiritual; medieval nas suas devoções, 

respostas religiosas de sentido; contrarreforma como a luta por impor um Concílio de 

Trento disciplinar, numa terra que não tinha nem ideia de Concílio-Reforma-

Protestantismo, mas cai sobre ela determinada visão eclesiástica disciplinar de poder.  

A base social do catolicismo configura-se entre leigos e eclesiásticos; devotos e 

confrades; povo e poder; católicos das elites sociais e católicos identitários e/ou nominais 

para sobreviver (que dá passo ao sincretismo religioso). Essa divisão simples, para fins 

didáticos, será complexa na sua experiência, pois a matriz religiosa que se expressa 

culturalmente corresponde a uma exigência que se impõe como oficial no discurso e nas 

práticas públicas, mas abre grande brecha no terreno da conversão e da adesão religiosa. 
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Teremos, então, um catolicismo com vasto repertório de práticas religiosas acomodadas nos 

reservatórios populares que caminha à margem das estruturas eclesiásticas e suas 

preocupações. Se pensado na perspectiva de Bourdier, temos a configuração do campo 

religioso em que a expropriação do saber eclesiástico, teológico, não impede – antes bem 

parece favorecer – a acomodação de um catolicismo popular que abrange as massas. O 

pentecostalismo de missão, eletrônico, e logo o neopentecostal entrarão em cheio nessas 

categorias e colaborarão na desestruturação de uma hegemonia católica. 

Com a reforma ultramontana do catolicismo e seu processo de romanização, na 

segunda metade do século 19, os efeitos no Brasil serão sentidos na revisão dessa matriz 

cultural em que a diversidade de crenças deverá ser enquadrada disciplinarmente, tanto do 

clero como da base social do catolicismo, tudo isso num processo sistemático de 

evangelização. O foco é tirar da ignorância o povo católico.  

Nesse contexto de procura de disciplinarização da imensa massa dos católicos 

nominais, temos já um campo de forças religiosas consolidado, no qual o não católico será 

lido como:  

 Superstição, que recai sobre as religiões de matriz africana.  

 Atraso civilizacional, identificado no remanescente das culturas indígenas.  

 Tolerância e distanciamento no já presente protestantismo histórico e no espiritismo. 

 Suspeita de verdadeira religião cristã no incipiente pentecostalismo de missão.  

No fundo vivencia-se um processo de perda de hegemonia; demarcadores de 

referenciais identitários; e processo de estranhamento-distanciamento.  

2. Diversidade do catolicismo contemporâneo 

Observamos no século 20 a reconfiguração da base social do catolicismo. 

Destacamos primeiramente o catolicismo social eurocêntrico (primeira metade do século 

20), preocupado com o avanço do socialismo e com a secularização, que será importado na 

versão catolicismo de massas, na defesa de uma identidade católica e manutenção dos 

privilégios, reação ideológica. Em segundo lugar, o catolicismo de movimentos eclesiais na 

organização de quadros médios da base social católica que permitam manter uma presença 
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da hierarquia na sua extensão leiga. Começa um movimento centrípeto na Igreja, uma nova 

relação clero-leigo, dando passo a uma proposta de valorização deste último. 

O Concílio Vaticano II – conferências dos bispos latino-americanos (Medellín-

Puebla) –, por sua vez, dá passo a um catolicismo engajado socialmente, com leitura 

sociopolítica do papel da religião, nutrido por uma teologia de libertação em contextos de 

opressão político-econômica. No mesmo contexto dos anos de 1960-1980, em outra direção 

emerge a pentecostalização católica com o catolicismo carismático que traz uma releitura 

do repertório simbólico da tradição, uma apropriação protestante das estratégias de 

proselitismo e uma busca incessante de visibilidade da catolicidade. Na segunda metade do 

século 20 teremos o catolicismo das pastorais, braço leigo que se insere nas estruturas 

eclesiásticas para agilizar a manutenção e reprodução da instituição.  

Conclusão 

Com os desdobramentos desse leque histórico (colonial-contemporâneo), percebe-se 

como se desenvolveu a base social do catolicismo brasileiro. Embora com suas nuances 

particulares de configuração identitária contrastiva, compartilha esse processo com toda a 

América Latina: 

 Catolicismo popular: a massa devocional, alheia às disputas eclesiásticas; 

subsumida na sobrevivência religiosa, com seu trânsito, catequese básica, 

imaginários sincréticos, mágicos.  

 Catolicismo identitário, os católicos nominais, autodeclarados afinados com os 

princípios devocionais-éticos-morais-iconográficos do catolicismo popular; 

acomodados numa expressão religiosa flexível e longe das disputas eclesiásticas; 

para alguns neste segmento encontram-se os católicos desinstiucionalizados.  

 Catolicismo engajado da teologia da libertação. 

 Catolicismo pastoral, de minorias que sustentam a base eclesiástica. 

 Catolicismo carismático. 

 Antigamente: catolicismo urbano e catolicismo rural. 
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Os diferentes pentecostalismos no Brasil 

 

Osiel Lourenço de Carvalho
22

 

 

Quando se fala de pentecostalismo brasileiro deve-se sempre utilizar o termo no 

plural (pentecostalismos), tendo em vista a pluralidade e a diversidade desse movimento 

religioso. A igreja pentecostal mais expressiva no Brasil é a Assembleia de Deus – que 

deve ser sempre chamada de Assembleias de Deus – em razão também de sua diversidade. 

A referida denominação pentecostal iniciou suas atividades no Brasil em 1911, na 

cidade de Belém, PA, a partir da ação missionária dos suecos Gunnar Vingren e Daniel 

Berg. Ambos migraram do país natal para os Estados Unidos em busca de melhores 

condições de vida – a Suécia ainda não era um país próspero sob o ponto de vista 

econômico e social – e lá se sentiram chamados para exercer a tarefa missionária no Brasil. 

Ao chegarem ao Pará, se associaram à Igreja Batista, mas o enfoque dado à doutrina 

do batismo do Espírito Santo provocou o desligamento deles, juntamente com um grupo de 

pessoas. A partir daí começaram a promover cultos domésticos até que criaram de forma 

oficial a Missão da Fé Apostólica. Com a autorização da liderança da Igreja Pentecostal 

Filadélfia, da qual Vingren e Berg eram originários, tornaram-se, em 1914, quatro anos 

após a chegada ao Brasil, missionários oficiais daquela igreja. Os esforços deles foram 

significativos para que as Assembleias de Deus crescessem pelo país, a começar do Norte e 

Nordeste até chegar à Região Sudeste, na década de 1920. 

Para se conhecerem os pentecostalismos no Brasil é de suma importância 

compreender as principais características das Assembleias de Deus, pois ela imprimiu 

marcas na maioria dos outros pentecostalismos. As Assembleias de Deus têm duas grandes 

convenções nacionais: a Convenção Geral das Assembleias de Deus (CGADB), fundada 

em 1930, e a Convenção Nacional do Ministério de Madudeira (CONAMAD), criada na 
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Assembleia de Deus. 
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década de 1980). Essas duas convenções são independentes e abrigam outras tantas 

convenções estaduais e regionais. Há também outras tantas Assembleias de Deus que não 

possuem vinculação com a CGADB e nem com a CONAMAD; são, portanto, autônomas. 

Os pentecostalismos no Brasil têm pouca relação com o pentecostalismo norte-

americano. As Assembleias de Deus têm traços consideráveis da religiosidade popular 

brasileira.  

Pensamos que a diversidade dos pentecostalismos acontece em razão de vários 

fatores. Em que pese o fato de que pode ser que existam outros, vamos destacar três: 1) O 

papel desempenhado por lideranças carismáticas; 2) A crença na contemporaneidade dos 

dons; e 3) A diversidade como dinâmica interna do próprio pentecostalismo. Todos estes 

fazem parte da própria dinâmica interna do movimento pentecostal. 

1. O papel desempenhado por lideranças carismáticas 

O primeiro fator que contribui para a diversidade dos pentecostalismos está 

associado ao papel desempenhado pelas lideranças carismáticas a ele pertencentes. 

Podemos citar, por exemplo, as trajetórias de Edir Macedo e de R. R. Soares e os passos 

que deram juntos e depois separados, criando, cada um e à imagem e semelhança deles, a 

própria igreja. Em 1968, Macedo e R. R. Soares estavam na Igreja Pentecostal Nova Vida. 

Sete anos mais tarde, em 1975, eles se desligaram dela e fundaram a Igreja Cruzada do 

Caminho Eterno. Dois anos depois houve um novo rompimento e Edir Macedo, em 1977, 

fundou a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). 

Tempos mais tarde um bispo da IURD, Waldomiro Santiago, foi desligado da igreja 

e deu início à Igreja Mundial Poder de Deus. Seis anos depois, o bispo da Igreja Mundial 

Poder de Deus, Agenor Duque, e sua esposa, Ingrid Duque, abandonaram tal igreja e 

fundaram uma nova, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus – esta com um apelo 

pentecostal muito forte, com experiências muito intensas de êxtase. 

Evidentemente, é possível observar como o papel das lideranças carismáticas é 

importante nesses desdobramentos e na criação constante de novas igrejas. Certamente isso 

favorece de modo significativo essa diversidade que se observa nos pentecostalismos que 

vêm surgindo em terras brasileiras. 
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2. A crença na contemporaneidade dos dons 

O segundo fator que está associado à diversidade dos pentecostalismos diz respeito 

ao discurso pentecostal segundo o qual o Espírito Santo usa quem ele quer. O que isso 

significa? A resposta leva à compreensão de que cada pessoa individualmente é um líder 

em potencial. 

Nesse sentido, os leigos exercem uma função muito importante em que cada um 

pode desenvolver seu ministério e favorecer a existência de outros pentecostalismos e a 

criação de outras igrejas. Esse discurso pentecostal de que o Espírito pode utilizar a todas as 

pessoas, portanto, corresponde a um elemento decisivo para o surgimento de outros 

pentecostalismos. 

3. A diversidade como dinâmica interna do próprio pentecostalismo 

A terceira razão destacada a favorecer a diversidade pentecostal está relacionada ao 

fato de que os pentecostalismos já nascem com uma marca da diversidade. Isso é 

facilmente percebido ao olharmos para os diferentes perfis que compõem a membresia das 

igrejas que estão sob o guarda-chuva pentecostal. Ali vemos negros, mulheres, imigrantes, 

populações urbanas, populações rurais, entre outros. Trata-se, sob essa ótica, de um cenário 

muito diverso, muito aberto, que agrega e abre espaço para vários tipos de pessoas. 

 Finalmente, em um contexto marcado pela pluralidade religiosa – que tem como 

característica as inúmeras manifestações de religiosidade nos mais diferentes modelos, 

rituais etc. – há sempre uma questão: Se as religiões enfrentam em sua dinâmica interna 

situações muito semelhantes, por que são tão desunidas? No caso das Assembleias de Deus 

a tradição e a identidade são muito fortes, o que faz com que se torne difícil o diálogo com 

o diferente. 

Entretanto, há que chamarmos a atenção para o fato de que existem situações em 

que o diálogo não inclui os movimentos pentecostais. Como pesquisador do 

pentecostalismo e como alguém com pertença pentecostal, somos extremamente 

privilegiados de participar de espaços de discussões acadêmicas. Mas, e em outras 

instâncias, será que essas igrejas têm sido convidadas ao diálogo? A questão desafia a todas 

as pessoas, no sentido de avaliar e avançar na busca de novas possibilidades de discussões 
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mais amplas e que envolvam todas as representações religiosas que se dispuserem a delas 

participar. 
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Caleidoscópio missionário: imagens da religião messiânica no Brasil 

 

Andréa Gomes Santiago Tomita
23

 

 

Nesta comunicação abordaremos a realidade multifacetária do trabalho missionário 

messiânico a partir do levantamento de dados referentes a diferentes instituições religiosas 

originárias do legado de Mochiti Okada (1882-1955) presentes no Brasil. Buscaremos 

identificar elementos constituintes de processos de interação/integração com a cultura local 

brasileira, a fim de propor uma caracterização inicial das diferentes missões desenvolvidas 

pelas instituições: Igreja Messiânica Mundial do Brasil; Comunidade Messiânica Universal; 

Templo Luz do Oriente; Seimeikyo; Tenseishinbikai; Shinji-Shumeikai, MOA 

Internacional e Arte do Johrei. 

Como ponto de partida, apresentamos aquilo que é considerado como o tema central 

da mensagem missionária cristã: a ressurreição de Cristo. A esse propósito, Bosch (2002, p. 

619) destaca o fato de que “Missão é a participação das pessoas cristãs na missão 

libertadora de Jesus [...]. É a boa nova do amor de Deus, encarnado no testemunho de uma 

comunidade em prol do mundo”. 

Nesse contexto, de que maneira é possível pensar a missão na Igreja Messiânica 

Mundial, fundada por Mochiti Okada e da qual recebeu o título honorífico de Meishu-

Sama? Qual é o tema central da mensagem missionária messiânica: JORHEI (purificação 

do espírito)? Construção do Paraíso Terrestre? Salvação espiritual e material? Elevação da 

alma? Quais são as características da salvação para essa igreja? Nas palavras de seu 

fundador, “a missão da nossa Igreja é tirar as pessoas das torturas do Inferno e conduzi-las 

ao Céu, transformando a sociedade num paraíso” (IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL,). 

Numa compreensão semelhante, a missão na religião de Meishu-Sama significa a 
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participação daqueles que têm afinidade com os propósitos do fundador e sua missão de 

construção do Paraíso Terrestre ou Reino dos Céus na Terra. Ao tornar-se um ente celestial, 

o ser humano passa a colaborar na salvação de seus semelhantes. 

O objetivo central da religião messiânica – e o tema central de sua ação missionária 

– é transformar a sociedade naquilo que chama de Paraíso Terrestre. E o que isso significa? 

De acordo com os ensinamentos de Mochiti Okada: 

Obviamente, o Paraíso Terrestre é o mundo de perfeita Verdade, Bem e 

Belo. O método para obtenção da saúde – o Johrei – que é a vida de nossa 

Igreja, e a Agricultura Natural, são meios de que nos utilizamos para 

materializá-lo, mas o Johrei, além de promover a renovação do corpo 

físico, visa também à renovação do espírito. Independentemente de tais 

métodos, é de extrema urgência elevar o espírito das pessoas através do 

Belo (IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL, s.d., p. 82).    

Ao pensarmos em uma cronologia da religião messiânica, é importante ressaltar 

alguns marcos, a começar, em 1920, com a filiação e Meishu-sama à religião Omoto, 

seguida, 15 anos mais tarde, pela fundação, por ele, da Associação Kannon do Japão e em 

1936 da Associação de Saúde do Japão e Associação dos Cem Kannon. Essas etapas 

resultaram, em 1947, com a instituição da Igreja Kannon do Japão, e, em 1950, da Igreja 

Messiânica Mundial. Cinco anos mais tarde, Mochiti Okada faleceu. 

Esforços conduzidos pela esposa, Yoshi Okada (conhecida como Nidai-Sama), 

nomeada Segundo Líder Espiritual, e posteriormente pela filha, Itsuki Okada (Sandai-

Sama), a Terceira Líder Espiritual, voltaram-se para um processo de reforma 

organizacional, com vistas à unificação da Igreja. Tal fato ocasionou, durante a década de 

1970, grande tensão e provocou dissidências e até um cisma, que a dividiu em três grupos: 

Saiken (Reconstrução), Shinsei (Renascimento) e Goji (Preservação) – nos anos de 1980 

(RAFFO, 2014). 

No Brasil, a religião messiânica possui oito vertentes, divididas em: 1) Igreja 

Messiânica Mundial, que chegou ao país em 1955; 2) Comunidade Messiânica Universal, 

cuja data provável foi 1972; 3) Templo Luiz do Oriente (1973); 4) Seimeikyo (1955-1980); 
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5) Associação Religiosa Tensei Shimbikai (1973); 6) Shinji Shumeikai (1970); 7) MOA 

Internacional (1982) e 8) Associação Religiosa Arte do Johrei (2003-200?). 

1. Igreja Messiânica Mundial 

A Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB), cuja data oficial de instalação no 

País é 1955, está sediada na cidade de São Paulo. Nessa mesma cidade – e graças aos 

esforços voltados à expansão da religião – foi inaugurado, também em 1995, o Solo 

Sagrado como Protótipo do Paraíso, “um local sagrado de elevada vibração espiritual para 

ser oferecido à sociedade, proporcionando um lugar onde as pessoas pudessem meditar e 

entrar em sintonia com a natureza, elevando sua espiritualidade” (IGREJA MESSIÂNICA 

MUNDIAL DO BRASIL [S.d.]). O local, o qual instituições públicas, privadas e religiosas 

utilizam para eventos e cerimônias, acabou se tornando um espaço inter-religioso aberto a 

visitas de pessoas de diferentes crenças.  

A IMMB tem hoje mais de 370 mil membros distribuídos pelo país em mais de 500 

unidades conhecidas como Johrei Centers. É nesse local que ocorre a prática do Johrei e o 

acolhimento de frequentadores e visitantes interessados em conhecer a religião messiânica 

(IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL, [S.d.]).  

2. Comunidade Messiânica Universal 

A Comunidade Messiânica Universal, constitui uma dissidência que apareceu no 

Brasil nos primeiros anos da década de 1970. Também tem sede em São Paulo e mantém 

uma unidade no Estado do Mato Grosso. O principal foco dela está em três ensinamentos 

de Meishu-Sama: 1) Divino Mistério; 2) Johrei: Arte da Vida e 3) Johrei: Divina Luz da 

Salvação. 

3. Templo Luiz do Oriente 

Em 1973, o Templo Luz do Oriente chegou ao Brasil com a intenção de difundir os 

revelados por Deus a Meishu Sama, além de tornar concretos os desejos do fundador da 

religião messiânica de “transmitir conhecimentos verdadeiros sobre a origem das doenças e 

o meio correto para curá-las” (TEMPLO LUZ DO ORIENTE, [S.d.]). O resultado esperado 

desses esforços é construir um mundo em que a saúde, a prosperidade e a paz prevaleçam. 
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Com sede em São Paulo, o Templo Luz do Oriente é uma dissidência surgida no 

Brasil depois de 17 anos de atuação no País; ela foi provocada por interferências oriundas 

da direção administrativa do Japão tanto no que se refere a aspectos materiais quanto 

espirituais. Em solo brasileiro, são poucas as igrejas que seguem essa linha, mas no Japão já 

existem mais de 30 (TEMPLO LUZ DO ORIENTE, [S.d.]). 

4. Seimeikyo 

A história da Seimeikyo, assim chamada a partir de 1980, tem origem em 1955 com 

o desligamento de Kihara Yoshihiko, fiel otomano ligado à Igreja Messiânica e da qual saiu 

para fundar uma nova organização, em 1958, chamada Sekai Meishukyo, na província 

Fukuoka. Ela concentra as atividades no Johrei-ho, que representa uma técnica de 

purificação espiritual iniciada por Mokichi Okada, apesar de que em algumas localidades 

desenvolve a agricultura natural e as artes. Hoje conta com aproximadamente 12 mil 

membros. 

5. Associação Religiosa Tensei Shimbikai 

A Tensei Shimbikai, cuja chegada ao Brasil ocorreu em 1973, se autoidentifica 

como Associação Religiosa Tenseishimbikai e “cultua o Deus Criador do Universo, 

chamando-o pelo nome de Miroku Oomikami-sama, tendo-O como objeto de nossa fé” 

(ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA TENSEISHIMBIKAI, [S.d.]). A construção do Paraíso 

Terrestre é o objetivo central, “[...] um mundo dos felizes, onde reinam a verdade, o bem, a 

saúde, a riqueza e a harmonia, [...] onde há a integração dos povos, culturas e nações, 

abolindo divisas e oposições, a unificação, é a Nação Mundial”. A sede da associação no 

Brasil localiza-se em São Paulo. 

6. Shinji Shumeikai 

A Shinji Shumeikai, uma junção de três palavras japonesas – shinji (amor divino), 

shumei (luz suprema) e kai (organização) – teve início no Brasil em 23 de março de 1999, 

quando um Altar de Luz foi entronizado na residência da senhora Suka Kawabata, que 

havia se tornado membro desse ramo da religião messiânica. Em 2002, outro Altar de Luz 

foi edificado na residência do missionário Yasu Hirakawa, na mesma cidade de São Paulo, 

tornando-se esse o marco oficial (SHUMEI BRASIL, [S.d.]). A Shumei, como é conhecida, 
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realiza reuniões mensais em sua sede na qual os membros recebem o Johrei, além de 

realizarem atividades voltadas à agricultura natural. 

7. MOA Internacional 

A MOA International Brasil, com chegada ao Brasil em 1982, foca seus esforços na 

promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida com base na filosofia e obra de 

Mokichi Okada (MOA INTERNATIONAL BRASIL, [S.d].). Nesse sentido, atua por meio 

do Instituto Terapêutico, localizado no interior do Estado de São Paulo, e do Centro de 

Aprimoramento, onde cursos, seminários e palestras acerca do Método de Saúde Okada são 

promovidos. 

8. Associação Religiosa Arte do Johrei 

A Associação Religiosa Arte do Johrei, fundada no Brasil em 2003, tem a sede 

mundial em São Paulo, e diversas unidades distribuídas pelos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Pernambuco, Santa Catarina, Goiás, Bahia e Rio Grande 

do Norte. Também está presente nos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Peru, Espanha, 

Venezuela e em vários países da África. Além do atendimento do Johrei, são realizados, 

mensalmente, culto em ação de graças, oração especial pela saúde, pela família, pela 

prosperidade e aos antepassados (ARTE DO JOHREI, [S.d.]).  

Em diversas das vertentes da religião messiânica apresentadas é evidenciada uma 

abertura ao diálogo ou convivência com outras religiões. É o caso, por exemplo, da MOA 

International, que defende que “a verdadeira civilização deve trazer saúde, paz e felicidade 

para todos os seres humanos em todo o mundo, ultrapassando as barreiras das religiões, 

ideologias e etnias” (MOA INTERNATIONAL BRASIL, [S.d.]; ou da IMMB, que abre o 

seu espaço mais importante, o Solo Sagrado, para instituições religiosas realizarem ali 

eventos, seminários etc. 

A esse propósito, um questionário foi elaborado e aplicado entre membros dessas 

vertentes brasileiras da religião messiânica. A pergunta central foi: Há possibilidade de 

diálogo e/ou de projeto conjunto com outras religiões? Dos 18 formulários enviados, 12 

foram respondidos, dos quais seis eram de homens e seis de mulheres, com uma faixa etária 

predominante entre 26 e 35 anos. As pessoas que responderam também indicaram a religião 

anterior antes de ingressarem à religião messiânica: católica (4), novas religiões japonesas 
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(2), evangélica (1) e sem religião (5). O resultado revelou que 11 pessoas responderam 

favoravelmente, e uma indicou que “talvez” a aproximação poderia ocorrer. 
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O respeito à alteridade e à diversidade religiosa: um olhar dos espíritas 

 

Franklin Félix de Lima
24

 

 

É importante, em primeiro lugar, conhecer as origens e a história do Espiritismo, 

ainda que apresentadas de modo breve. As manifestações de Espíritos ocorreram em todos 

os tempos, desde a mais remota antiguidade. Mas o Espiritismo, como uma doutrina, tem 

uma data específica para o seu surgimento: 18 de abril de 1857, com o lançamento da 

primeira edição de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. O Espiritismo é considerado 

uma doutrina científico-filosófica religiosa e tem como princípios básicos: Deus e a 

criação, Jesus e a moral Cristã, a reencarnação, a mediunidade e o livre arbítrio. A Doutrina 

Espírita, tida como a Terceira Revelação (a primeira é considerada a de Moisés, e a 

segunda, a de Jesus), diferente das outras duas, não foi pautada em apenas um ser humano, 

mas em um conjunto de Espíritos que tiveram a missão de trazer novos conceitos em 

relação à vida do Espírito, ao longo de sua existência. 

Allan Kardec, por meio de um trabalho sério e muito meticuloso, realizou a 

codificação dessa Doutrina. Sua pesquisa baseou-se em perguntas realizadas diretamente 

aos Espíritos. Depois disso analisava, fazia comparações e refletia até ter certeza de que 

estava escrevendo uma verdade. Depois de dois anos de intenso trabalho publicou a 

primeira obra, em 1857, considerada a principal da Doutrina Espírita: O Livro dos 

Espíritos. Depois vieram os outros livros que completam o Pentateuco espírita: O Livro dos 

Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Também 

importante foi a criação da Revista Espírita em 1858, pois nela eram publicadas as 

discussões dos temas da nova doutrina com pessoas de várias partes do mundo, fato que 

muito contribuiu para a divulgação e propagação do Espiritismo. 

A partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo difundiu-se 

rapidamente por todo o mundo, principalmente nos países que sofriam a influência cultural 

da França. Surgiram muitos grupos de estudos e de experimentação mediúnica 

                                                
24 Formação em Psicologia. Liderança espírita, articulador do projeto “Espiritismo e Direitos Humanos”. 

Integra a Rede Ecumênica de Juventude (REJU).  
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principalmente na Argélia, Bélgica, Suíça, Itália, Turquia, Espanha, Ilhas Maurício e em 

praticamente toda a América do Sul. No Brasil o Espiritismo chegou pelo Rio de Janeiro 

com franceses que trabalhavam na corte. Mas foi na Bahia que se instalou com maior 

organização, com surgimento do primeiro Centro Espírita, Grupo Familiar do Espiritismo, 

e a tradução do primeiro livro espírita. 

Quando começou a se organizar no Rio de Janeiro, o Espiritismo cresceu 

rapidamente, chegando a todas as camadas da sociedade. Pelas suas obras assistencialistas 

chamava a atenção de muitas pessoas, aumentando com a tradução das Obras Básicas para 

o português. O vasto campo editorial logo colocou o País numa posição de destaque no 

mundo espírita. Com toda a expansão que o Espiritismo alcançou houve a necessidade de 

se criar uma entidade que unisse todos os grupos. Assim, foi fundada, em 2 de janeiro de 

1884, a Federação Espírita Brasileira (FEB). Os “espiritistas puros”, que privilegiavam o 

pilar científico e filosófico da doutrina, os “místicos” – de orientação evangélica – e os 

“científicos”, que valorizavam a parte experimental da doutrina, iriam disputar o espaço na 

Federação até uma vitória definitiva, em 1902, dos místicos, colocando a parte religiosa e 

assistencialista como o rumo do Espiritismo no Brasil. 

Chico Xavier foi um nome importantíssimo para o movimento espírita brasileiro. 

Por intermédio de suas diversas obras e de suas aparições em programas de televisão, o 

Espiritismo ganhou grande status no cenário social. Grandes caravanas o procuravam em 

sua cidade natal, Pedro Leopoldo, e depois em Uberaba, ambas em Minas Gerais. Com ele, 

o Espiritismo no Brasil construiu um modelo próprio definindo-se como uma doutrina 

religiosa. 

No Paraná, é provável que o Espiritismo tenha chegado por Paranaguá, pois tinha 

facilidade de comunicação por se tratar de uma cidade portuária. No Estado encontrou 

intelectuais que trabalharam em sua divulgação, fundando centros espíritas e publicando 

artigos em jornais e revistas. O crescimento foi evidente após a fundação, em 1902, da 

Federação Espírita do Paraná, tendo Curitiba como sede. Ao longo da história foram 

criados diversos órgãos e realizadas inúmeras ações sociais de grande importância para a 

sociedade paranaense. Porém, essas obras demonstraram a característica mais religiosa e 

assistencialista do Espiritismo paranaense, seguindo a característica da Federação Espírita 

Brasileira. 
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Em meados do século passado, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas (SBEE) 

foi fundada com uma proposta de reconceituar o Espiritismo brasileiro. Essa instituição 

busca retomar a proposta inicial de Kardec de uma doutrina de aspecto tríplice: Ciência, 

Filosofia e Religião. Essa Casa Espírita procura colocar uma linguagem social espírita 

contemporânea, sem deixar a fundamentação nas Obras Básicas de Kardec, mas utilizando-

se outras, tanto espíritas como não espíritas. 

Com esse cenário histórico é possível uma análise mais consistente do tema 

associado ao diálogo inter-religioso. Percebe-se uma grande abertura de alguns espíritas 

para a promoção do diálogo inter-religioso e ecumenismo, mas ainda há aqueles que 

acreditam ser o espiritismo a “terceira revelação”, ou seja, o destino de todas as outras 

religiões, como se fosse uma “religião mais pura”. Essa visão prejudica a promoção do 

diálogo, visto que se consideram “superiores”. No movimento do qual faço parte, 

Espiritismo e Direitos Humanos, trabalhamos exaustivamente pela tolerância religiosa, em 

especial pelas religiões de matriz africana, que ainda são alvos de crimes de ódio.  

Podemos afirmar que o espiritismo no Brasil tem no DNA a miscigenação, as 

influências de outras religiões (cristãs, orientais) e embora muitos digam que não é uma 

religião que possui rituais, o passe, a oração com luzes apagadas, são exemplos vivos de 

como o espiritismo brasileiro recebeu influência de outras comunidades de fé. Era para 

haver um diálogo inter-religioso mais intenso, por conta do que acabamos de relatar, mas 

ainda existem aqueles adeptos (que estudam pouco, praticam pouco, mas que falam muito) 

que não querem dialogar, porque se sentem os “escolhidos” pela espiritualidade. Estes 

enganam-se e praticam pouco o que o Cristo, nossa maior figura de evolução, sugeriu: 

“amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo”. 

Todavia, há vários projetos que sinalizam a preocupação com os esforços em prol 

do diálogo inter-religioso. Um deles é o que eu faço parte, “Espiritismo e Direitos 

Humanos”. Recentemente, participamos do lançamento de uma campanha muito 

importante liderada pelo Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares intitulada 

“Filhos do Brasil”. Ao lado de representantes das religiões africanas, das entidades 

islâmicas do Brasil, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, da Rede Ecumênica 

da Juventude, da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, apoiamos a iniciativa que 

tem por objetivo valorizar a diversidade religiosa, o respeito ao próximo e o convívio com a 
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alteridade. Como espíritas, nós acreditamos que a diversidade, em suas diversas esferas, 

contribui para o enfrentamento às várias intolerâncias que presenciamos ou das quais temos 

conhecimento. 

Outro exemplo é a Rede Boa Nova de Rádio, uma rádio espírita ligada à Fundação 

Espírita André Luís, que promove em sua grade de programação o respeito por outras 

comunidades de fé e valorização do diálogo inter-religioso. Temos um programa de rádio 

chamado “Mutirão”, que aborda como o espiritismo se posiciona diante de temas 

relacionados aos direitos humanos. As federativas, espalhadas pelo Brasil, também 

possuem áreas que se dedicam ao diálogo inter-religioso. 

Para o enfrentamento das intolerâncias, se faz mais que necessário que religiosos/as 

e não religiosos/as percebam a importância do respeito (que é muito maior que a 

tolerância). Vale lembrar que vivemos num Estado laico e que este deve garantir o livre 

acesso a fé, mas também que aqueles/as que não possuem religião devem ter o mesmo 

espaço e os mesmos direitos. Quando falamos em Estado laico, não fazemos referência a 

Estado ateu, embora respeitemos muito as ideias dos ateístas. 

Os desafios são constantes. Vivemos um cenário nacional em que as polaridades são 

extremas, e nós, como comunidades de fé e como pessoas que se dedicam a estudos sobre 

as diferenças que marcam as diferentes manifestações religiosas, podemos contribuir, no 

fortalecimento daquilo que nos faz similares e que nos aproxima. Certamente, há muito 

mais aspectos que nos unem do que os que nos separam. Nosso papel deve ser o de 

construção de pontes, em vez de muros e cercas, e isso se dá a partir do momento em que 

respeitamos as outras comunidades de fé e suas questões mais íntimas. 
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A experiência da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) 

 

Ivanir dos Santos
25

 

 

Fui convidado para falar sobre a experiência da Comissão de Combate à 

Intolerância Religiosa (CCIR). Diferentemente do que alguns possam pensar, não se trata 

de uma iniciativa da Assembleia Legislativa ou do governo do Estado do Rio, e, sim, de 

uma articulação da sociedade civil do Rio de Janeiro. Como ela nasceu? Em 2008, o jornal 

Extra, do Rio de Janeiro, fez uma série de reportagens a respeito de traficantes evangélicos 

na Ilha do Governador que estavam expulsando os cultos religiosos de umbanda e 

candomblé daquela área. Embora tenha sido noticiado naquele ano, esse fenômeno vem 

acontecendo há uma década em várias áreas da cidade. 

O que chamou a atenção foram as matérias que falavam sobre esse tema, 

especialmente fazendo referência aos “traficantes evangélicos” – é assim que se 

autodenominam. Evidentemente isso está relacionado com a entrada dos religiosos nos 

presídios: uma vez presa e condenada, a pessoa se converte para atenuar a pena, tem bom 

comportamento e, quando sai, volta para as armas e faz o trabalho de expulsão das religiões 

africanas. A grande liderança daquela facção fazia isso abertamente. 

Em um primeiro momento, os religiosos fizeram uma reunião em março daquele 

ano – da qual participaram apenas integrantes do candomblé e da umbanda (Congregação 

Espírita Umbandista do Brasil – CEUB) – e definiram uma série de atividades para levar 

adiante a denúncia. Uma delas foi uma audiência pública na Assembleia Legislativa, da 

qual não estiveram presentes o secretário de Segurança nem nenhum representante do 

governo do Estado, apesar de a presença deles ter sido solicitada. Isso fez com que os 

organizadores e participantes se retirassem do plenário, além de fazer um protesto contra a 

instituição que deveria fazer os encaminhamentos necessários e que não estava cumprindo 

esse papel. Dali surgiu a proposta de realizar uma caminhada em Copacabana.  

                                                
25 Babalawô e diretor do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).  
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No mês de maio, houve um incidente com um grupo chamado Operação Jesus, que 

invadiu uma casa no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, antes de uma cerimônia e quebrou 

as imagens. Isso virou notícia e as pessoas começaram a dar importância às questões 

relacionadas com a intolerância religiosa.  

Nesse cenário, diante das eleições municipais que ocorreriam naquele ano, certa 

tensão foi criada porque parlamentares desejavam tornar a caminhada como algo de 

iniciativa deles, resultando na decisão de que apenas as lideranças religiosas falariam. A 15 

dias do evento, fizemos uma sugestão à comissão para que o evento fosse aberto a outras 

religiões, e não apenas àquelas de matriz africana (como ocorre em Salvador e em outros 

lugares). Até então, as reuniões preparatórias só reuniam candomblecistas e umbandistas. 

Depois de discussões e debates – havia naquele momento o medo de que outras religiões 

poderiam hegemonizar as discussões e tirar o espaço e o protagonismo das religiões 

africanas –a proposta foi aprovada.  

A tarefa seguinte era identificar as pessoas das outras confissões religiosas que 

seriam chamadas. Na época, fomos conversar com as lideranças da Pastoral Afro que 

articulou a presença da CNBB na caminhada. Convidei o pastor presbiteriano Marco 

Amaral e também Sérgio Niskier, representante da Federação Israelita do Rio de Janeiro. 

Quinze dias antes, o coronel da Polícia Militar Ubiratan Ângelo, responsável pela 

infraestrutura do evento, sugeriu que conversássemos com a TV Globo. Para surpresa 

nossa, a emissora veiculou uma matéria pré-caminhada, o que fez com que ela ganhasse 

repercussão na sociedade. Muita gente se sentiu convocada e houve a participação de 20 

mil pessoas. Aos poucos conseguimos muitas adesões a esse ato, sempre com a 

participação de pessoas de diversos países. 

A partir daí esses segmentos religiosos começaram a participar da comissão. A 

Igreja Católica entrou na comissão – no início uma liderança progressista e depois a 

inserção de um representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs no Brasil (CONIC) também cumpriu um papel importantíssimo. A 

composição da comissão passou a ter os candomblecistas e umbandistas, anglicanos, 

ciganos, harikrisnas, muçulmanos, judeus, cristãos (tanto católicos quanto protestantes e 
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neopentecostais) e satanistas. Se lutamos em favor da liberdade religiosa, não cabe excluir 

nenhum segmento. Esse trabalho trouxe um mosaico de possibilidades. 

As grandes atividades da comissão – “Cantando a gente se entende”, atividade 

musical com diversos grupos religiosos, e a caminhada – somam-se a outras feitas em 

parceria com a academia. Promovemos seminários, publicações, produzimos uma cartilha 

orientando as pessoas acerca das medidas a serem tomadas diante de atos de violência e de 

intolerância religiosa. Conseguimos fazer com que as delegacias de Polícia, que não tinham 

entre os tipos de conflitos a intolerância religiosa, e, sim, apenas brigas de vizinhos, 

passassem a incluir isso. A pesquisadora e professora Ana Paula Miranda, da UFF, também 

preparou um material – foi a primeira intelectual que foi à comissão dar a sua contribuição.  

O atendimento jurídico às vítimas da violência e intolerância religiosa é um desafio para a 

comissão, pois se trata de uma dificuldade enfrentada, haja vista que há necessidades de 

recursos e fôlego financeiro para atender aos casos. 

Qual é o segredo dessa rede? Ela não é religiosa, mas uma rede de religiosos com 

uma agenda civil. Ninguém está ali para discutir religião, e sim para uma agenda civil. Isso 

é o que unifica. Ao mesmo tempo é fundamental respeitar os dogmas: se formos tratar 

deles, não avançaremos. Quando recentemente uma casa de santo foi queimada em Duque 

de Caxias, na Baixada Fluminense, o CONIC-Rio, por meio da presidente Luzmarina 

Garcia, foi conversar comigo para elaborar um projeto de reconstrução daquele espaço e 

desencadear uma campanha nessa direção. Se há maus cristãos que a destroem, há bons 

cristãos que vão ajudar a reconstruí-la. 

Dois episódios recentes evidenciam o trabalho da comissão. O primeiro deles foi o 

do juiz federal Eugênio Rosa de Araújo que afirmou, no Rio de Janeiro, que candomblé e 

umbanda não são religiões – tal decisão valia para todo o País. Nós o questionamos e 

provocamos o Ministério Público a entrar com uma ação. O que é interessante nesse caso? 

Conseguimos pela primeira vez que o CONIC, a Federação Israelita e em especial a Mitra 

do Rio de Janeiro interviessem em defesa das religiões de matriz africana. 

O outro episódio simbólico envolveu a adolescente Kaylane – que foi agredida 

quando junto com a avó, que é mãe de santo, tinha acabado de sair do culto. Fizemos 

rapidamente uma denúncia e começamos e articular uma série de ações em defesa da 
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menina. Não era apenas em defesa dela; no fundo a pedrada mexeu com muita gente. E o 

que estava em jogo para nós? Em primeiro lugar, logo que houve a pedrada, um advogado e 

pastor do Culto de Liberdade Religiosa foi à delegacia para saber do que tratava a história, 

o que nos chamou a atenção. Depois descobrimos que a delegacia não tinha o vídeo do 

ônibus porque o gerente da empresa era evangélico. Em segundo lugar, o pastor Silas 

Malafaia – cuja igreja está localizada na região da agressão – teve uma postura defensiva e 

de ataque ao mesmo tempo. 

O que é interessante no trabalho da comissão? Ela começou a mudar relações de 

algumas composições contra a intolerância nos Estados e em várias cidades. Lugares onde 

as outras religiões não se sentiam à vontade e havia um clima de muita tensão passaram a 

assistir às religiões de matriz africana junto com outras. Onde isso não avançou, as 

caminhadas foram perdendo força, como na Bahia, que não teve capacidade de articulação. 

Isso chama a atenção para um tema importante: as alianças. Contra uma cultura 

hegemônica, conforme ensina Gramsci, é preciso uma contracultura e para isso é necessário 

costurá-las. Em nossa avaliação, não se trata de medo das religiões que têm mais status na 

sociedade, até porque elas não são monolíticas; há setores progressistas e extremamente 

sensíveis à nossa causa é com eles que nos aliamos. Não é fácil o trabalho de manter essa 

pluralidade. Além disso, não é simples fazer parte de um grupo liderado por um babalawô – 

e não por um pastor negro ou um padre negro. 

Nestes dois últimos anos, temos nos empenhado para reforçar o diálogo com a 

sociedade. Um dos instrumentos é o relatório de intolerância religiosa no Brasil elaborado 

em português, inglês e francês pela CCIR com base em pesquisas de órgãos públicos, 

universidades e entidades ecumênicas. Naturalmente os dados do relatório são insuficientes 

e muito aquém do esperado, especialmente porque não há ainda um sistema de base de 

dados nacional; ainda assim, nos dão um cenário da situação. Entre as informações, 

destacamos: 

 Dados coletados pela Secretaria de Direitos Humanos por meio do “Disque-100” 

revelam que entre 2011 e 2015 foram feitas 697 denúncias de discriminação 

religiosa; os Estados que lideram esse ranking são Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

São Paulo. 
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 De acordo com o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos Humanos 

(CEPLIR), de julho de 2012 a agosto de 2015 foram registradas 1.014 denúncias, 

das quais 71,15% relacionadas à intolerância religiosa contra religiões afro-

brasileiras; os evangélicos aparecem em segundo lugar, com 7,7%. 

 Conforme pesquisa da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), crianças e adolescentes são, entre os grupos socioetários, as maiores 

vítimas da violência religiosa (17,5% dos casos). 

 No quesito cor/raça, os/as afrodescendentes  (34,66%) são os que sofrem maior 

violência.  

 Entre os agressores aparecem o vizinho (21-22%), seguido dos desconhecidos 

(21%) e do professor (4,9%). 

Por fim, ressaltamos mais um passo importante e que qualifica de outra forma o 

trabalho. Trata-se de uma parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o 

Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) que consiste no projeto de 

um curso de pós-graduação sobre intolerância religiosa e cuja proposta já está pronta. A 

ideia é transformá-lo em um curso stricto sensu. 

Em linhas gerais, nossa compreensão é de que há um projeto religioso fascista na 

sociedade brasileira, por isso temos que construir um campo democrático. Temos que 

reforçar aquilo que já está em andamento para ganhar força perante a sociedade e dar um 

basta à visão conservadora que se tem que contra os direitos humanos, contra as mulheres, 

contra os homossexuais, contra as religiões de matriz africana, contra os que não aceitam o 

diferente. A CCIR defende isso. Por isso, ela não é uma comissão religiosa, ela existe 

voltada para uma agenda civil; não faz sentido converter ninguém à religião de quem quer 

que seja. Não é fácil, porque cada líder religioso tem uma formação política, mas naquilo 

que pode ser central, que é a luta contra a intolerância e contra a perseguição que atinge 

vários segmentos, a experiência possui bons resultados nesses oito anos, porque aglutina as 

experiências anteriores de militância, de luta de direitos humanos, de compreensão da 

sociedade das pessoas. Isso acabou contribuindo com a visão da comissão cujo nome é de 

combate à intolerância religiosa – ainda que a caminhada que promovemos seja a favor da 

liberdade religiosa. 
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O inter-religioso em Koinonia - Presença Ecumênica e Serviço 

 

Ana Martins Gualberto
26

 

 

Antes de relatar a minha experiência no trabalho inter-religioso, gostaria de narrar 

um pouco sobre a minha vivência. Sou oriunda de família presbiteriana – Igreja 

Presbiteriana Unida –, fui batizada e fiz minha profissão de fé. Minha família é de 

militantes do movimento negro, do movimento de favelas no Rio de Janeiro, e muito nova 

comecei minha militância nessa igreja. No decorrer da juventude, algumas questões 

começaram a surgir e fui conversar com o meu pastor. As respostas que ele me deu não 

foram suficientes, por isso fui procurar o meu caminho com o sagrado. Eu o encontrei na 

matriz africana graças a todos os orixás. 

É importante pensarmos a experiência sob a ótica do outro, pois é sobre esse assunto 

que eu vou abordar. Tenho uma prática de trabalho como educadora popular há mais de 

doze anos em KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço. Ali conheci as comunidades 

negras tradicionais, comecei a estudar tanto as comunidades de quilombo – esse é um dos 

focos do meu trabalho com comunidades remanescentes de quilombos – e as de terreiros de 

candomblé em Salvador. É a partir dessa prática que construímos uma série de 

experimentações e buscamos caminhos na elaboração de algumas pontes. Em tempos com 

tantas tentativas de derrubadas de diálogo, ainda há gente interessada em pontes. 

A minha área de trabalho inclui o Rio de Janeiro (com comunidades de 

remanescentes de quilombos), Salvador (com comunidades de terreiros de candomblé na 

Grande Salvador e região metropolitana), e Baixo Sul da Bahia (com comunidades 

remanescentes de quilombos rurais). KOINONIA não atua com debate de quilombos 

urbanos; há uma grande diferenciação no debate e o nosso posicionamento político é o 

diálogo com as comunidades negras rurais. 

                                                
26 Educadora popular com formação em História. Assessora de Projetos em KOINONIA Presença Ecumênica 

e Serviço. Atualmente coordena as ações com comunidades negras tradicionais. É yaô de Oxum. 
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Nesse sentido fazemos algumas intervenções locais. Atualmente desenvolvemos o 

Projeto Axé com Arte, realizado em parceria com onze terreiros de Salvador, com foco na 

geração de trabalho e renda e na discussão do diálogo e de direitos humanos. Acreditamos 

que não adianta apenas discutir a inclusão desses jovens no mercado de trabalho; é 

necessário pensar neles e na comunidade em sua integralidade, e a religiosidade faz parte 

disso. Quando os terreiros acolhem a comunidade em seu espaço e oferecem cursos 

direcionados à formação para o mercado, criam possibilidades de se desconstruir a 

demonização feita em torno deles. Por isso, abrem suas portas em Salvador para receber 

quem é de igreja, quem é de terreiro, quem não tem religião. Em 2016 estamos encerrando 

a última etapa do projeto. Foram atendidos mais de 450 jovens, formados nesses terreiros, 

alguns já estão empregados ou atuando de forma autônoma. É muito importante destacar 

alguns depoimentos deles no final das atividades, como o de um rapaz que joga capoeira e 

fez curso de mosaico: “Eu venho a este terreiro faz doze anos. Ninguém aqui nunca me 

obrigou a fazer nada, ninguém me obrigou a vir em nenhuma festa, o que eles fazem é 

oferecer uma oportunidade”. Isso é muito significativo porque muitas vezes as ações dos 

terreiros ficam totalmente invisibilizadas. E um dos trabalhos de KOINONIA é dar espaço 

e publicidade a isso. 

O outro projeto – no Baixo Sul da Bahia – dialoga diretamente com mulheres 

remanescentes de quilombos. Vale aqui um assunto relevante: quando falamos de 

comunidades quilombolas, nos referimos a uma diversidade religiosa na qual se encontra 

muita coisa e muito pouco de religiões de matriz africana. Isso tem a ver com o processo de 

exclusão e de racismo que essas comunidades viveram e continuam a viver. Há uma 

negação da história, e para se entender que em determinada comunidade já houve ou ainda 

há alguém de religião de matriz africana é necessário um caminho longo de confiança e 

diálogo. O projeto dialoga com mulheres de cinco comunidades quilombolas remanescentes 

da região em um processo de construção de autonomia econômica, participação política e 

ampliação nos espaços de discussão de tomada de decisão. 

Outra ação que mantemos constantemente é a orientação jurídica para essas 

comunidades. KOINONIA as auxilia – bem como aos integrantes delas – nos processos de 

regularização das associações, de construção da isenção e da imunidade tributária em 



 85 

Salvador junto com os terreiros e nas comunidades quilombolas na regularização do 

território. 

Outra atividade importante é a produção constante de materiais, como os vídeos que 

mostram o enfrentamento à violência contra a mulher na região do Baixo Sul da Bahia, 

onde não há uma ação efetiva do Estado e onde os casos de violência contra a mulher não 

são contabilizados porque elas não chegam a ir à delegacia. Essa é a realidade que se vive 

lá. Portanto, procuramos a construção para um processo de ampliação dos direitos dessas 

mulheres e do diálogo com o Estado. 

KOINONIA também mantém o Observatório Quilombola, um espaço de acúmulo 

de documentação e registros de comunidades remanescentes de quilombos, e o dossiê 

“Intolerância religiosa”, no qual registramos todos os casos de intolerância religiosa que 

aparecem. Buscamos melhor acompanhamento desses episódios, pois não adianta apenas 

noticiá-los, mas entender o trajeto, onde a vítima foi, se recebeu atendimento ou não. É 

preciso fazer esse monitoramento para identificar se algo avançou ou não. 

Quero destacar ainda a nossa prática de construção de laços de solidariedade. 

Fizemos um encontro no ano de 2015 com mais de 50 jovens de três nações de religiões de 

matriz africana, da Igreja Católica, da Igreja Batista Nazaré, duas pessoas assembleianas, 

espíritas e um jovem ateu, em que discutimos o racismo e o genocídio. Para além da 

diversidade de jovens e de origens religiosas, gostaria de falar da prática, porque nem tudo 

são flores. Utilizamos um espaço xamânico para fazer esse encontro em Simões Filho, no 

interior da Bahia. A primeira surpresa foi a informação de que lá não se comia carne, não se 

tomava café preto. As pessoas reagiram negativamente, o que abriu espaço para a reflexão: 

“Como ficamos para experimentar as novas coisas, para compartilhar com os outros?”. E 

não foi só isso: as pessoas do xamanismo nos convidaram a participar de alguns ritos com 

eles. Toda vez que íamos nos alimentar, agradecíamos à Mãe-Terra que nos dá a comida. 

Esse contexto do contato com o diferente levou o grupo ao debate: “Como é que a 

gente também reproduz a intolerância?”. Essa foi uma das constatações deles, os quais 

reconheceram que assim se comportaram diante das situações que vivenciaram. “Fizemos 

com os xamânicos aquilo que se faz com a gente o tempo inteiro”. “A gente não conhecia; 
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ignorância é uma coisa absurda. Ela faz com que a gente tome cada atitude que depois dá 

até vergonha”. 

O importante disso tudo é a possibilidade do diálogo. Portanto, criar esse tipo de 

espaço, que é a metodologia usada com os jovens, com as mulheres, com os grupos de 

homens e com os demais grupos com os quais atuamos, significa provocar, buscar acabar 

com a ignorância, permitir o conhecimento e que as pessoas se olhem nos olhos e 

descubram o que as une. Porque se formos priorizar os dogmas, não ficaremos um perto do 

outro; isso de fato acontece e precisa ser superado. É preciso identificar uma agenda que 

nos una e que nos tire dessa discussão dogmática. Essa iniciativa acontece por meio de 

encontros, de intercâmbios entre pessoas de áreas urbanas (com as linguagens próprias e 

costumes) e rurais, que têm vivência de roça, de jovens de 19 anos que já se veem como 

homens de família, agricultores e responsáveis por uma série de tarefas e com pensamentos 

muito próprios. 

Esse é um processo que KOINONIA procura aprender e compartilhar. 

Desenvolvemos essas oficinas com focos de discussão em direitos humanos e também em 

legislação, buscando trabalhá-las individualizadamente (por exemplo: comunidades 

indígenas ribeirinhas, quilombolas que são juntadas para a execução de políticas públicas 

específicas, já que no Brasil se unificam as comunidades tradicionais mas que os governos 

unem contextos diferentes – como quilombos e terreiros). Um território de comunidade 

quilombola tem um histórico de utilização completamente diferente ao de uma comunidade 

de terreiro. Quem é parte de uma comunidade de terreiro? É de quem é filho daquela casa. 

Quem é um remanescente de quilombo? São os que aquela comunidade reconhece como 

tais, tem histórico e ligação consanguínea com aquela comunidade. Isso sem falar da 

religião: O que legitima a nossa identidade religiosa? É a nossa religião. Como unir isso 

como política pública? 

Esse é um desafio para nós que dialogamos sobre as questões das políticas públicas: 

criar o tempo todo possibilidade de diálogo, respeitando a particularidade de cada grupo. 

Promovemos isso nesses espaços, propiciando reuniões e oportunidades de se experimentar 

um pouco da vida do outro, porque é assim que desconstruímos as nossas ignorâncias. 

Possibilitar esses espaços não só conduz a um processo de mudanças nas comunidades, 
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mas, para KOINONIA, permite pensarmos novas metodologias, novas estratégias e abarcar 

novos temas. Os temas chegam, os processos de exclusão aumentam, e as comunidades 

todas se encontram ali em disputa por uma identidade e para pleitear direitos. Há um 

elemento político, razão por que não adianta dizermos a uma comunidade de terreiro que 

ela tem direito a uma série de coisas se ela não enxerga isso como possibilidade nem “veste 

essa camisa” política como uma bandeira de luta, de enfrentamento. Ou as comunidades se 

tornam sujeito, têm fala, têm voz, ou nada adianta. 

Portanto, o papel de KOINONIA como instituição ecumênica e religiosa 

transcendente de várias coisas é tentar criar essas pontes e mostrar para essas pessoas que 

não precisamos discutir o que nos separa; é melhor a união no que é possível e tentar mudar 

o mundo. E lutar sozinho não dá. Não adianta só falar de racismo com negro, mas, sim, 

com branco, com japonês, com indígena. Temos que falar com todas as pessoas ou não se 

constroem aliados e não modificamos as estruturas. 
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A experiência inter-religiosa no contexto cristão 

 

Lusmarina Campos Garcia
27

 

 

Trago comigo a experiência do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil 

(CONIC) – Regional Rio de Janeiro, do qual fui presidente no período 2013-2015 e agora 

sou tesoureira. Entretanto, a fim de estabelecer algumas distinções que considero 

importantes, gostaria de começar por uma experiência pessoal.  

Sou teóloga e pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, sou 

mulher e sou feminista. Trabalho sob uma perspectiva inclusiva no que tange às diferenças 

que compõem o escopo da complexidade da experiência humana, portanto advogo pela 

inclusividade naquilo que diz respeito à sexualidade, às questões de gênero, étnicas, 

econômicas, sociais, identitárias de modo amplo, e sou comprometida com as relações 

inter-religiosas. 

Em 2012 eu concorri ao pastorado de uma Igreja Luterana no Rio de Janeiro, uma 

paróquia em Ipanema, classe média alta, nível educacional universitário, com diversos 

mestres e doutores. Essa comunidade foi pastoreada por mais de vinte anos por um pastor, 

uma pessoa formada em teologia, filosofia, direito, um intelectual e considerada de 

esquerda. Naquela época eu morava em Genebra (Suíça), e meu marido e eu fomos nos 

apresentar, pois aquela paróquia é a da nossa juventude e lá temos muitos amigos.  

A entrevista durou cerca de uma hora e meia, com algumas perguntas iniciais as 

quais eu respondi. Até que um senhor tomou a palavra e começou a falar. Seu relato se 

estendeu por cerca de 30 minutos, e ele repetia três perguntas: “A senhora é feiticeira?”; “A 

senhora é paranormal?; e “A senhora se considera um oráculo?”. Depois desse período, 

alguns dos meus amigos começaram a protestar contra esse tipo de discurso e de pergunta. 

Formou-se uma discussão entre os membros do conselho da paróquia que foi interrompida 

                                                
27 Teóloga e pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Foi presidente do Conic-Rio 

(Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil) entre 2013 e 2015. Hoje é tesoureira da organização. 
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pelo pastor que, tomando a palavra, disse que aquela pessoa tinha o direito de continuar. E 

ele falou por mais cerca de 15 minutos.  

Por que eu conto essa história? Porque ela é muito ilustrativa do que está na raiz das 

teologias ensinadas em grande parte das igrejas cristãs. A maioria das teologias difundidas 

em nossas igrejas é patriarcalista e eurocêntrica. Estou usando a palavra eurocêntrica no 

sentido de que é produto do pensamento ocidental, construída ideologicamente com base 

em um centro branco, masculino, proprietário e heterossexual.  

Há tanto tempo temos lutado para desconstruir esse tipo de teologia! Tivemos a 

teologia da libertação latino-americana e a partir dela tantas teologias de libertação ao redor 

do mundo, temos as teologias feministas e mulheristas, as teologias indigenistas, as 

teologias autóctones... Mas o que significa que em 2012 nós nos deparemos com um 

membro de um conselho de igreja em Ipanema que formule aquelas três perguntas? 

Estamos indignados nestes últimos anos, debatendo com o discurso das igrejas 

neopentecostais, formadas em sua maioria por pessoas que pertencem às camadas mais 

empobrecidas da nossa população e conduzidas por pastores sem formação teológica. Mas, 

o que significa que saia de Ipanema, de uma igreja intelectualizada, da boca de um 

professor da Escola de Engenharia da UFRJ, aquele tipo de pergunta?  

Significa que os exclusivismos carregados no bojo dessa ideologia patriarcal, 

capitalista e branca são profundos demais porque se repetiram e se reproduziram por um 

tempo muito longo. Significa que essa ideologia se sente tão à vontade que se julga 

portadora do direito de rejeitar e de atacar aquilo que destoa dela e que, por causa disso, é 

naturalizada. Significa também, que ao não tomarem a decisão séria de produzir, ensinar, 

treinar seus quadros e propagar teologias libertadoras e inclusivistas, as nossas igrejas 

reciclam as mesmas bases conceituais excludentes, e ao se esquivar de dar nomes à 

inclusão (dizer o que e como se inclui) os nossos colegas pastores, pastoras, padres não 

ajudam as comunidades a construírem compreensões, visões e percepções alternativas. 

Significa ainda que muitas vezes as igrejas que propõem um discurso inclusivo o fazem no 

nível da epiderme. Não há profundidade; não se transforma na raiz.  

Quero voltar às três questões: “A senhora é feiticeira?”; “A senhora é paranormal?”; 

e “A senhora se considera um oráculo?” São perguntas de caráter religioso – pelo menos 
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duas delas – e um religioso não cristão. A feitiçaria não faz parte da religiosidade cristã; é, 

na verdade, uma linguagem preconceituosa para se referir a rituais do candomblé. A 

paranormalidade, por sua vez, tem mais a ver com o poder da mente, mas tanto ela quanto o 

oráculo compõem o universo de espiritualidades e práticas não cristãs. O modo de 

perguntar foi desrespeitoso para com elementos ou características de outras religiões.  

Ou seja, essa teologia cristã que vem atrelada à ideologia branca, masculinista, 

capitalista, proprietária, heterossexual é preconceituosa quanto às outras religiões, e, 

portanto, as teologias atreladas a esse tipo de ideologia são construídas à base da 

hostilidade. Hostilidade para com as diferenças; hostilidade que não se satisfaz em ser 

hostil, precisa aniquilar o diferente. É com base nesse tipo de concepção que se selecionam 

e se interpretam os textos bíblicos.  

O afã missionário que se utiliza do “ide e fazei discípulos de todas as nações” (Mt 

28.19) e que comete violência contra outras religiões – na medida em que se aproxima  

delas numa atitude conversionista ou as demoniza – é calcado não no texto, mas na 

ideologia de quem se fundamenta em determinado método interpretativo. Os métodos 

interpretativos são resultado de uma escolha a qual possui compreensões que lhe são 

subjacentes e que lhe são determinantes.  

Outro texto bíblico a que se recorre como mecanismo de implementação da 

hostilidade é aquele que se refere à verdade: Jesus é “o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao pai senão por mim” (Jo 14.6). Verdade única. O pensamento totalitário 

não admite que existam outras verdades e muito menos que haja uma disputa de verdades 

porque ela é uma só. A existência de outras religiões é, em si, uma ameaça à verdade única.  

A questão da verdade única – mais do que isso, a questão da verdade – está 

estruturada sobre um modo de pensar ontológico, ou seja, que se reporta às origens, aos 

princípios da existência, à metafísica, que é por onde as nossas teologias são construídas. 

Há todo um enfrentamento do pensamento ontológico no âmbito acadêmico. A teoria dos 

sistemas, inaugurado por Maturana, situa no sistema em funcionamento a própria origem e 

as comunicações que acontecem recorrentemente no interior dele – o que Niklas Luhmann 

chama de memória, é o que torna possível a cada sistema as suas continuidades e 
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reproduções. Não há um princípio primário, anterior a todas as coisas e subjacente a elas; o 

que acontece, acontece agora, no presente. É o presente que constrói o passado.  

As teologias cristãs que adotam uma perspectiva da inclusividade e do diálogo inter-

religioso têm identificado vários princípios bíblico-teológicos. Destacam-se: 

1. O amor ao vizinho, ao próximo – o/a vizinho/vizinho como representação 

daquele/daquela que é diferente, que nos desafia e ao mesmo tempo nos amplia. Nas 

palavras de Hance Mwakabana, do Departamento de Teologia da Federação 

Luterana Mundial: "para nós, cristãos, nosso relacionamento com nossos vizinhos, 

que pertencem a outras tradições religiosas, tem que ser ditado, determinado, pelo 

espírito cristão de amizade com a nossa vizinhança, da amizade com o nosso 

próximo". Ele menciona Martinson que afirma: “Amigos cuidam uns dos outros e 

daquilo que importa ao outro. Amigas honram umas às outras. Amigos se 

comprometem com o diálogo da vida. Amigas aprendem umas das outras. A 

amizade verdadeira nos modifica". Será que conseguimos ser companheiros dos 

nossos amigos, amigas, na medida em que lutamos para construir um mundo justo e 

para  todos  

2. Diálogo de Jesus com a mulher samaritana. 

3. Bem-aventuranças – bem-aventurados os que constroem a paz. 

O documento “Testemunho cristão num mundo de pluralismo religioso”, elaborado 

pelo Conselho Mundial de Igrejas, o Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso e a 

Aliança Evangélica Mundial, traz recomendações sobre a prática do testemunho.  

O CONIC-Rio, por sua vez, se engajou firmemente no diálogo, no companheirismo, 

na amizade inter-religiosa no período 2013-2015 com ações específicas, pontuais e de 

reflexão no âmbito da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Nós nos integramos ao Grupo 

de Trabalho de Enfrentamento à Intolerância Religiosa do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, nos tornamos companheiros da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, do 

Movimento Inter-religioso, participando dos mais diversos fóruns, conselhos e atividades. 

Mas desejo dar ênfase a um projeto que realizamos. Diante da destruição recorrente de 

espaços de culto das casas de candomblé e do terreiro de Conceição de L’issá, em Duque 

de Caxias, o CONIC-Rio resolveu que a resposta cristã adequada àquela ação seria a 
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reconstrução do terreiro. Nós nos engajamos na campanha que ainda não conseguiu 

deslanchar, mas estamos a caminho.  

No entanto, essa ação e outras de apoio às causas dos direitos humanos, das 

questões de gênero, do Estado laico fizeram com que a Igreja Católica, em aliança com 

uma igreja neopentecostal que acabamos de receber no CONIC, desrespeitasse um processo 

eleitoral que escolheria para a presidência um pastor e teólogo com uma perspectiva 

inclusiva, de uma igreja minoritária que assumiria pela primeira vez tal função e, num 

golpe, modificou o resultado. A Igreja Católica possui a quase totalidade dos votos de todas 

as outras Igrejas somadas na assembleia do Conselho no Rio. As tentativas de retrocesso já 

são bastante evidentes nas reuniões de diretoria que tivemos desde outubro de 2015, mas os 

enfrentamentos estão sendo feitos e os retrocessos serão contidos, assim espera-se.  

O que chama a atenção é como a atitude golpista foi defendida como um direito por 

parte das pessoas que a tomaram. É como aquele senhor de Ipanema que se sente tão à 

vontade e é tão amparado da sua perspectiva que acha natural posicionar-se assim.  

Há diferentes cristianismos, diferentes teologias em disputa. Cada instância da 

cadeia de produção teológica e da experiência, da vivência teológica, tem papéis e 

responsabilidades distintas. E cabe a todos e todas nós as construções, desconstruções e 

reconstruções necessárias para criarmos as alternativas quando estas se apresentam escassas 

ou reduzidas. E que o vento do Espírito nos inspire diante desse desafio.  
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A trajetória do Grupo de Pesquisa Teologia no Plural 

 

Claudio de Oliveira Ribeiro 

 

O grupo de pesquisa Teologia no Plural, certificado pela Universidade Metodista de 

São Paulo na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e por mim liderado, reúne estudantes de teologia e de ciências da religião e tem se 

preocupado com a importância da lógica plural para o método teológico. Em resumo, 

partimos da identificação de aspectos que, nas últimas décadas, têm limitado ou facilitado o 

alargamento do método e consequentemente oferecido menor ou maior capacidade de 

formulação de respostas teológicas consistentes diante da complexidade da realidade social 

latino-americana, em especial a diferença cultural nas linguagens da religião no Brasil e o 

pluralismo religioso. 

O grupo está integrado à área "Linguagens da religião", dentro da linha de pesquisa 

"Teologia das religiões e cultura" do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, da 

Universidade e nela responde ao eixo temático "Conhecimento Social, Mediações 

Socioculturais e Inclusão para a Cidadania". Ele está articulado com o Grupo de Trabalho 

"Espiritualidades contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo", da Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião (Anptecre) e da Sociedade de Teologia 

e Estudos de Religião (Soter), coordenado pelo Prof. Dr. Roberlei Panasiewicz (PUC Minas), 

Gilbraz Aragão (Unicap-PE) e por mim (Umesp).  

O grupo estruturou inicialmente suas pesquisas a partir de uma constatação. Como se 

sabe, a passagem para o século 21 foi marcada, não somente no campo das ciências da 

religião e da teologia, mas em diferentes áreas do saber, por diversos impasses teóricos, parte 

deles identificados usualmente pela “crise dos paradigmas” que caracterizaram as últimas 

décadas do século 20. Os modelos de análise sofreram diversas avaliações, especialmente no 

tocante às formas de dogmatismo, comum em determinadas visões teológicas de caráter mais 

eclesiástico, ou do uso de instrumentais científicos de análise social, como o marxismo, caso 

da Teologia Latino-Americana. Diante desse quadro, emergiram com intensidade discussões 

em torno do valor da pluralidade, da subjetividade e da ecumenicidade para as reflexões 
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teológicas e as consequências disso para o conjunto da sociedade. Com base nesses três 

aspectos, o grupo reúne pesquisas centradas nos seguintes eixos: a) Lógica plural, teologia e 

estudos culturais; b) Teologia ecumênica das religiões; c) Teologia e literatura; d) História, 

teologia e contemporaneidade. Apresentamos os resultados das pesquisas feitas nos últimos 

anos a partir desses eixos, tanto por mim, como a partir de trabalhos que orientei (são os que 

nesse texto a orientação não está identificada), além de pesquisas de integrantes do grupo 

orientadas por outros docentes. 

I - Pesquisas concluídas 

1. Eixo: Lógica plural, teologia e estudos culturais 

O destaque nesse eixo são quatro pesquisas que aglutinam temas diversos, todos 

articulados com aspectos da complexidade sociocultural e econômica que marcam a realidade 

latino-americana.  

1.1. Projetos de pesquisa: "A importância da lógica plural para o método teológico" 

(2009-2010) e "Lógicas plurais e de 'fronteiras': novas interpelações entre teologia e cultura" 

(2011-2012), desenvolvidos por Claudio de Oliveira Ribeiro. 

Ao seguir as bases do grupo Teologia no Plural, os projetos trataram igualmente do 

método teológico a partir de aspectos que têm obstaculizado ou favorecido o seu alargamento 

teórico e, com isso, permitido ou não respostas teológicas mais consistentes tendo vista as 

demandas que surgem do complexo quadro sociocultural e econômico do Continente. Para 

isso, foi discutida a importância: (i) dos estudos culturais para a reflexão teológica na 

atualidade, (ii) da revisão do marxismo na teologia latino-americana e das perspectivas 

críticas ad intra que advogam um alargamento metodológico e de conteúdos para a teologia, 

(iii) da pluralidade, da subjetividade e da ecumenicidade para o método teológico, com vistas 

à sistematizar as principais implicações teóricas e práticas da formação de uma lógica plural 

na reflexão teológica e as consequências dela para a sociedade, (iv) da necessidade de 

interpretação antropológica e teológica das inter-relações de diversos discursos, linguagens, 

experiências e sensibilidades religiosas, e (v) do panorama religioso atual, em especial 

brasileiro, tendo em vista uma hermenêutica do pluralismo religioso e uma teologia 

ecumênica das religiões. 



 96 

O objetivo geral dos projetos foi identificar os principais aspectos metodológicos e de 

conteúdos que interpelam mais diretamente os processos de renovação teológica e 

sistematizar as principais implicações teóricas e práticas da formação de uma lógica plural nas 

construções teológicas. 

Em relação ao primeiro eixo, "Lógica plural, teologia e estudos culturais", que norteia 

o trabalho de Teologia no Plural, foram publicados textos em três blocos distintos de temas: 

metodologia teológica, teologia latino-americana da libertação e a relação entre os estudos 

culturais e o método teológico. Alguns deles são desdobramentos dos projetos em questão e 

foram produzidos posteriormente. 

No primeiro bloco, destacamos "Teologia e Ciências Humanas: um casamento 

perfeito?" (Caminhando, v. 14, n. 2, p. 129-139, 2º. Sem 2009), que é uma análise da relação 

entre teologia e ciências humanas considerando o atual contexto sociopolítico brasileiro e 

latino-americano em geral e os desafios teológicos em torno: (i) da importância da 

interdisciplinaridade como valor metodológico, (ii) da necessidade de se garantir a 

especificidade teológica ao articular os conteúdos bíblicos com a compreensão científica da 

realidade, e (iii) da crítica teológica aos absolutismos presentes também nas verdades 

científicas.  

Em "Olhar a realidade: desafio da fé" (p. 21-28). In: RENDERS, Helmut. (Org.). Sal 

da Terra e Luz do Mundo: 100 anos de Credo Social no Brasil. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2009, apresentamos uma indicação de aspectos da realidade socioeconômica brasileira 

que desafiam o método teológico, em especial as implicações da globalização econômica para 

as práticas sociais e os processos de exclusão social. Trata também das transformações no 

campo religioso, com destaque para o fortalecimento das expressões pentecostais. 

Uma avaliação dos processos de formação teológica pode ser encontrada no texto 

"'Como será o amanhã?' Desafios, visões e perspectivas para a educação teológica para o século 

XXI" (p. 135-143). In: SOUZA, José Carlos de (org.). Educação Teológica no Século 21: Rumos, 

perspectivas e visões. São Bernardo do Campo: Editeo, 2011. O livro, de um modo geral, analisa 

os principais desafios da educação teológica, tanto no campo protestante como no campo católico. 

Faz um balanço de aspectos históricos e de aspectos conjunturais que marcam a educação 

teológica no Brasil. O capítulo em questão sintetiza o caminho proposto para a obra em geral, 
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avaliando a educação teológica nos vinte anos anteriores e fazendo, a partir disso, algumas 

projeções, com destaque para os desafios advindos da experiência ecumênica, do campo da 

sexualidade humana e da espiritualidade. Similar a este texto é "'Como será o amanhã?' Um 

depoimento sobre o meu período de estudos de Pós-Graduação em Teologia na PUC-Rio", (p. 

233-244). In: TEPEDINO, Ana Maria (org.). Memória, Identidade e Missão: Teologia da 

PUC-Rio – 45 anos. Rio de Janeiro: Editora PUC, 2014, com reflexões sobre os processos de 

educação teológica, destacando a importância da relação entre teoria e prática, da participação 

leiga e da liberdade do fazer teológico. 

Outra análise encontra-se em “A importância da lógica plural para o método 

teológico” (p. 219-254). In: NOGUEIRA, Paulo (org.). Linguagens da Religião. São Paulo: 

Paulinas, 2012. O livro indica que a religião não somente expressa seus conteúdos pela 

linguagem, como se estrutura ela mesma por meio da linguagem. A religião se constitui em 

linguagem da cultura e sistema de comunicação e de geração de sentido para a vida. O capítulo 

em questão apresenta um elenco de caminhos nos quais o método teológico é desafiado pela 

lógica plural e pelo pluralismo religioso. Entre eles estão o valor dos estudos culturais para a 

reflexão teológica e a emergência de uma teologia ecumênica das religiões. 

O livro O Sedutor Futuro da Teologia (São Paulo: Fonte Editorial, 2012), por mim 

organizado, analisa os desafios que a realidade sociocultural apresenta para a reflexão teórica no 

campo da teologia e das ciências da religião, principalmente o tema do futuro da educação 

teológica no Brasil e o da espiritualidade. Destaca, com o texto "Em tempos de inclusão...: uma 

análise teológica sobre a homossexualidade no contexto cristão brasileiro", de Vânia Daibert, os 

temas da sexualidade humana, em especial a homossexualidade e as possibilidades de 

fortalecimentos de comunidades eclesiais inclusivas, e com o texto "Pela práxis da libertação e do 

diálogo: caminhos de uma cristologia pluralista da libertação com inspirações teológicas em 

Jaques Dupuis e Jon Sobrino", de Daniel Souza, realça aspectos de uma cristologia pluralista.  

No segundo bloco de questões, relativas à crítica a Teologia Latino-Americana da 

Libertação, destacamos inicialmente o texto “Teologia é no Plural: Hugo Assmann e a 

Teologia Latino-Americana da Libertação” (Estudos de Religião, v. 24, n. 38, p. 92-100, 

2010), que mostra a singularidade da teologia de Hugo Assmann. Ela pode ser encontrada em 

vários aspectos e o texto destaca três deles: a busca incessante pelo “fato maior” de cada 
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momento da história, para que a teologia possa responder, o mais adequadamente possível, os 

desafios do tempo presente; a ânsia em forjar uma compreensão ecumênica da vida e da 

teologia, para que os esforços teológicos não sejam reféns das ‘amarras’ eclesiásticas; e o 

anúncio, em tom retumbante, de que o Reino de Deus não se esgota na história, mas vai além, 

e, por isso, nos ajuda a relativizar os projetos humanos, horizontalizantes demais, que tendem 

a se tornar idolátricos. As três buscas acompanharam o teólogo, e possibilitaram para ele, ao 

longo das décadas de sua produção científica, que novos enfoques fossem dados, novos temas 

fossem assumidos e que uma compreensão teológica plural fosse formulada e indicada. 

Outra análise encontra-se em "'O olhar de quem sabe amar': aspectos da teologia 

ecumênica e sociopolítica de Milton Schwantes" (Caminhando, v. 17, n. 2, p. 95-106, 2012). 

São indicações de aspectos que possam ser relevantes para futuras pesquisas sobre o 

pensamento teológico de Milton Schwantes, com destaque para as reflexões ecumênicas e as 

de ênfases sociais e políticas que ele efetuou. Tais reflexões precisarão ter destaque em 

futuras análises, mesmo porque elas estão articuladas com os esforços exegéticos que o autor 

efetuou ao longo de sua trajetória como pesquisador. Em torno da participação de Schwantes 

no Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), em especial os escritos na 

renomada revista Tempo e Presença, estão indicadas algumas ênfases de seu pensamento 

teológico, organizadas em três polos considerados importantes para a revisão do método 

teológico, a saber: a tensão entre os pobres e as instituições eclesiais, a tensão entre as 

dimensões popular e acadêmica no tocante à leitura bíblica e a tensão entre racionalidade e 

subjetividade que tem marcado o debate teológico nos dias atuais. 

Em "No início era 'Teologia da Vida': a relação entre teologia e economia em foco" (p. 

254-269). In: AUGUSTO, Adailton Maciel (org.). Teologia da Libertação no Brasil – 

história, memória e utopia (Piracicaba: Biscalchin Editor, 2015), apresentamos uma síntese 

das reflexões efetuadas no contexto teológico latino-americano a partir do Departamento 

Ecumênico de Investigação (Escola DEI), com sede em Costa Rica, com as contribuições 

sobre a relação entre teologia e economia de Franz Hinkelammert e Hugo Assmann. Tais 

sínteses são importantes para os processos de renovação dos processos teológicos e para 

crítica a processos idolátricos na sociedade. 
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No texto "O Messianismo político da Teologia Latino-Americana da Libertação" 

(Reflexão 40(1), 2015), o objetivo foi elaborar uma crítica a essa destacada corrente do 

pensamento a partir da identificação de aspectos de messianismo político nela presentes. 

Metodologicamente, a tarefa foi realizada a partir de uma aproximação da Teologia da 

Libertação com outras duas expressões teológicas. A primeira, ad intra, com autores que 

criticaram certas visões de messianismo político nela presentes e priorizaram a relação com a 

economia para oferecer tal crítica, especialmente as contribuições de Hugo Assmann, Julio de 

Santa Ana e Jung Mo Sung. A segunda, ad extra, com o pensamento teológico de Paul 

Tillich, que também valorizou o debate com a economia e indicou aspectos críticos a formas 

de messianismos. Entre os resultados da pesquisa, destacamos a necessidade de identificação 

constante do “fato maior” que marca a conjuntura socioeconômica e política, para, a partir 

dele, se refletir teologicamente. A realidade precisa ser compreendida com profundidade, 

especialmente considerando a complexidade social. A visão bipolar dominados x dominantes, 

por exemplo, além de favorecer messianismos políticos e simplificações, é insuficiente para 

se compreender as questões relativas ao contexto social. As reflexões apresentadas requerem 

uma elucidação, a mais transparente possível, da categoria teológica do Reino de Deus como 

a referência utópico-escatológica para todos os projetos.  

Outra análise mais recente está em "Feminismo, subjetividades e pluralismo: crítica 

teológica feminista e os desafios da realidade social latino-americana" [. Pistis & Práxis, v. 8, 

n. 1, p. 179-198, jan/abr 2016]. Apresentamos a crítica teológica feminista, em especial os 

questionamentos quanto aos reducionismos e incongruências que surgiram ao longo do 

processo latino-americano. Diante das mudanças sociais e com a intensificação da pluralidade 

e da complexidade da realidade social, ao menos três necessidades requerem acuidade nas 

análises. A primeira enfatiza a necessidade de alargamento metodológico para uma 

compreensão mais apurada da complexidade social, que possa fugir das explicações e 

formulações dicotômicas e bipolares. A segunda reside em uma articulação mais adequada 

entre a racionalidade que marca a reflexão teológica latino-americana com as dimensões da 

subjetividade humana que emergem fortemente na atualidade, o que requer formas novas, 

gratuitas e mais autênticas de espiritualidade. A terceira está em torno de um aprofundamento 

das questões que emergem da valorização do pluralismo religioso e como tal positivação 

incide no fortalecimento da democracia, das práticas ecumênicas e de cunho libertador e da 
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defesa dos direitos humanos e da terra. Metodologicamente, optamos pela articulação em 

síntese da contribuição teológica de pensadoras como Ivone Gebara e Elsa Tamez, em 

especial as reflexões em torno das temáticas relativas à espiritualidade, às questões de gênero 

e à busca de lógicas inclusivas e de justiça social.  

Três livros sistematizam aspectos dos textos citados anteriormente. O primeiro é A 

Teologia da Libertação Morreu? Reino de Deus e Espiritualidade Hoje (São Paulo: Fonte 

Editorial/Santuário, 2010), que trata das principais tensões entre racionalidade e subjetividade 

humana, especialmente as que estão presentes na herança do marxismo, que marcam o debate em 

torno da teologia e da filosofia latino-americanas. A pressuposição é que a teologia e a pastoral 

latino-americanas não ficaram isentas dos impactos proporcionados pelas mudanças 

socioeconômicas e políticas no final do século 20 simbolizadas pela queda do "muro de Berlim" e 

que, em função disso, requerem novos referenciais teóricos para que a produção teológica possa 

ser aprofundada e adquira estágios cada vez mais relevantes.  

A segunda obra é Libertação e Gratuidade: reflexões teológicas sobre a espiritualidade. 

(São Paulo: Paulinas, 2013), que apresenta uma crítica à Teologia Latino-Americana da Libertação 

feita a partir "de dentro" e em compromisso com os princípios fundamentais dela, especialmente a 

preferência nos diversos setores da vida que o Evangelho exige que se dê às pessoas pobres. O 

prefácio é de Leonardo Boff. 

A terceira é Testemunho e Libertação (São Paulo: Fonte Editorial, 2016), que sistematiza 

as críticas ad intra à Teologia da Libertação, especialmente a de autores como Hugo Assmann, 

Juan Luis Segundo, José Comblin e Julio de Santana, acrescidas das visões teológicas feministas 

de Ivone Gebara, Maria Clara Bingemer, Elsa Tamez e Marcella Althus-Reid, e de outros autores 

que tratam do tema da espiritualidade, como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e Milton 

Schwantes.  

Dois projetos de iniciação científica relacionados aos projetos de pesquisa em questão, 

ambos com apoio da Fapesp, se destacaram nessa temática: "A linguagem teológica de Frei 

Betto na revista Caros Amigos: uma proposta de espiritualidade a partir de uma militância 

política e social", de Luis Fernando de Souza, 2010, e "John Wesley e Milton Schwantes: 

Possíveis convergências em uma leitura popular da Bíblia e uma perspectiva soteriológica em 

favor dos pobres", de André Yuri Gomes Abjaudi, 2014. 
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O terceiro bloco de temas se concentra na relação entre os estudos culturais e o 

método teológico, com destaque para os seguintes textos: "Fronteiras, 'entre-lugares' e lógica 

plural: a contribuição dos estudos culturais de Homi Bhabha para o método teológico" 

(Estudos de Religião, v. 26, n. 43, p. 9-21, 2012), que trata do método teológico e da relação 

entre teologia e cultura a partir do valor dos estudos culturais para a reflexão teológica, tendo 

como base as análises pós-coloniais de Homi Bhabha. Dentro da visão crítica do pensamento 

pós-colonial em Homi Bhabha, destacamos o trabalho fronteiriço da cultura, que requer um 

encontro com “o novo” que não seja mera reprodução ou continuidade de passado e presente. 

Ele renova e reinterpreta o passado, refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que 

inova, interrompe e interpela a atuação do presente. Outro destaque é o horizonte 

hermenêutico e de intervenção social de Bhabha a partir da possibilidade de “negociação” da 

cultura ao invés de sua “negação”, comum nas posições dicotômicas e bipolares. Trata-se de 

uma temporalidade forjada nos entre-lugares e posicionada no "além", que torna possível 

conceber a articulação de elementos antagônicos ou contraditórios e tornar possível novas 

realidades ainda que sejam híbridas, sem forte coerência racional interna, mas nem por isso 

desprovida de potencial transformador e utópico. Esse texto foi aprofundado e 

redimensionado em "A contribuição dos estudos culturais de Homi Bhabha para uma teologia 

da cultura". In: NOGUEIRA, Paulo (org.). Religião e linguagem: abordagens teóricas 

interdisciplinares. São Paulo: Paulinas, 2015. 

Outra análise está em "A Contribuição das noções de entre-lugar e de fronteira para a 

análise da relação entre religião e democracia" (Rever (PUCSP), v. 15, p. 160-176, 2015), que 

indica bases conceituais para análise dos espaços fronteiriços entre a presença pública das 

experiências inter-religiosas no Brasil e o aprofundamento da democracia. Entre os resultados 

da pesquisa, apresentamos bases teóricas que mostram a necessidade de uma atenção especial 

nas análises sociais à articulação entre o potencial para o diálogo presente na vivência dos 

grupos religiosos e os desafios decorrentes disso em torno da democracia. Entres tais bases 

destacam-se a noção de entre-lugar e de espaços fronteiriços, a lógica de alteridade e a 

dimensão ecumênica, e a relação entre religião e globalização contra-hegemônica. Os 

resultados da pesquisa tratam da primeira base: as noções de entre-lugar e de fronteira como 

referenciais de análise das diferenças culturais e religiosas. Metodologicamente, a pesquisa 

utilizou o recurso da interação entre elementos da realidade sociorreligiosa e conceitos dos 



 102 

estudos culturais pós-coloniais advindos da produção teórica de Homi Bhabha e Boaventura 

de S. Santos. 

1.2. "Espiritualidade fetichista para o trabalho precarizado: uma crítica teológica à 

atual linguagem religiosa das empresas" (Dissertação de Mestrado, 2013-2014, apresentada 

por Giovanni Catenaci).  

A pesquisa buscou investigar a literatura e o discurso empresarial acerca da 

espiritualidade para o trabalho, com vistas a fundamentar a seguinte afirmativa: por 

representar um dispositivo de subsunção da classe-que-vive-do-trabalho aos imperativos do 

capital, certas formas de espiritualidade para o trabalho representam um fetiche. Para tanto, 

partindo dos processos deflagrados contra o mundo do trabalho, em meados dos anos de 1970, 

foram indicadas as transformações ocorridas na engenharia de produção capitalista – 

especificamente a partir dos anos de 1990 quando os reflexos adjacentes à reestruturação 

produtiva do capital chegam ao Brasil. Não obstante, fundamentalmente a partir das 

contribuições de Ricardo Antunes e Giovanni Alves, os esforços da pesquisa concentraram-se 

em demonstrar que em paralelo a intensificação-precarização do trabalho, há aquilo que a 

sociologia do trabalho denomina por captura da subjetividade. Deste modo, o capitalismo – 

em sua nova fase global e flexibilizada – tendo em vista a preservação de seu metabolismo 

social –, acaba por ter de lançar mão de novos mecanismos ideológicos específicos voltados 

para a manutenção-subsunção da força de trabalho vivo. Assim, após uma análise geral do 

sistema capitalista de produção, a atenção da pesquisa é voltada ao universo das empresas; 

neste sentido, o movimento de análise ocorreu do macro ao micro. Considerando o atual 

discurso empresarial, especificamente a partir da literatura voltada à nova cultura 

organizacional do trabalho, sustentou-se a seguinte hipótese: a fim de perpetuar a exploração 

da força de trabalho vivo, as empresas hoje lançam mão do discurso religioso, com vistas a 

instrumentalizar também a espiritualidade dos funcionários. Por último, por intermédio das 

contribuições de Marià Corbí e Franz Hinkelammert, que, sobretudo sinalizam as 

transformações do campo religioso, procurou-se compreender os meios pelos quais as 

empresas se apropriam da linguagem religiosa relativa à esfera da espiritualidade, e 

transvertem seu conteúdo (o que se pode denominar processo de fetichização da 

espiritualidade), de forma a disporem de mais um mecanismo ideológico para motivação de 
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seus funcionários. Sobretudo, procurou-se explicitar que a linguagem religiosa das empresas 

acerca da espiritualidade para o trabalho, é um fetiche. 

1.3. "O Fazer Teológico como Hermenêutica-Transdisciplinar: A Teologia desafiada 

pelo Pensamento Complexo de Edgar Morin" (Dissertação de Mestrado, 2010-2011, 

apresentada por Sandro Alves Martiniano de Souza). 

A pesquisa procurou identificar como se dá a dinâmica relacional que deve existir 

entre o saber/fazer teológico e as demais formas de saberes na contemporaneidade, tendo 

como base o filósofo francês Edgar Morin em seu referencial teórico intitulado “Pensamento 

Complexo”. Nessa perspectiva, a pesquisa se delineou por uma hermenêutica complexa ou 

uma hermenêutica transdisciplinar. Este conceito (Hermenêutica-

Transdisciplinar/Hermenêutica na Complexidade) não é um sistema dedutivo, e sim um 

sistema aberto, operacionalizado por uma razão aberta (racionalidade) que procura interpretar 

a realidade contemporânea observando a tradição. Também de forma criativa, interpreta a 

tradição como resposta emergente para a contemporaneidade em meio a uma realidade 

complexa. A partir desse conceito observam-se também as relações dinâmicas dos saberes 

deste mesmo tempo, e isso, não apenas observando pelas lentes da interdisciplinaridade, mas 

indo além, se tornando um saber transdisciplinar. A teologia cristã continua sendo amor à 

tradição-bíblica, sem jamais transformar-se num sistema completo e acabado do saber 

teológico. Passado e presente se completam e apenas lançam luz para o futuro. Para isso, na 

tradição bíblico-teológica cristã, há fundamentos reflexivos e axiomas, a partir dos quais 

podemos refletir a respeito de todos os temas oriundo dos saberes que vão se impondo para os 

processos de reflexão teórica.  

2. Eixo: Teologia ecumênica das religiões 

O destaque nesse eixo, que é crucial para o grupo Teologia no Plural, são seis 

pesquisas, sendo três no âmbito da iniciação científica, que aglutinam temas relacionados ao 

pluralismo religioso.  

2.1. "Pluralismo e Religiões: novas interpelações entre teologia e cultura, tendo em 

vista uma teologia ecumênica das religiões" (Projeto de pesquisa, 2013-2015, desenvolvido 

por Claudio de Oliveira Ribeiro). 
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O projeto de pesquisa possibilitou várias indicações teóricas, que, pela importância 

delas para o grupo Teologia no Plural, serão detalhadas na segunda parte da descrição dos 

resultados da pesquisa do grupo que ora realizamos. O projeto, em termos gerais, diante do 

quadro atual de mudanças sociais e religiosas, discutiu a importância de um equacionamento 

adequado para as relações entre teologia e cultura e o valor dos estudos culturais para a 

reflexão teológica na atualidade. Para isso, foram analisados aspectos, que serão 

oportunamente descritos, que servem de base para uma sistematização das principais 

implicações teóricas e práticas da formação de uma lógica plural na reflexão teológica e nas 

ciências da religião, seguidas de uma avaliação das implicações para os processos sociais. Da 

mesma forma, procurou-se indicar aspectos básicos e novos aportes teóricos para uma 

teologia ecumênica das religiões. 

2.2. "Por uma cristologia pluralista da libertação: reflexões teológicas a partir de 

Jacques Dupuis e Jon Sobrino" (Dissertação de Mestrado, 2011-2013, apresentada por Daniel 

Santos Souza).  

O objetivo central da pesquisa foi fundamentar os eixos básicos de uma cristologia 

pluralista da libertação, a partir das reflexões teológicas de Jon Sobrino (1938-) e Jacques 

Dupuis (1923-2004). Para tanto, se reconhece os entrecruzamentos de sinais dos tempos no 

cotidiano, como as diferenças religiosas e as violações de direitos e injustiças sociais. A 

partir desta problemática, toma-se como hipótese a necessidade de articulação entre 

perspectivas das teologias da libertação com perspectivas das teologias cristãs do pluralismo 

religioso, provocando um novo modo de fazer teologia. O trabalho desenvolvido dialoga 

com os estudos culturais pós-coloniais, especialmente com os conceitos de Homi Bhabha, o 

referencial teórico da pesquisa, que possibilitou, criticamente, o entrelaçamento das 

perspectivas de Jacques Dupuis e Jon Sobrino. Para a construção desta cristologia, seguiu-se 

um tripé metodológico: revisão, reconstrução e reinvenção. O trabalho buscou revisar os 

discursos teológicos apresentados por Jon Sobrino e Jacques Dupuis; reconstruir as 

reflexões teológicas elaboradas por estes autores; e reinventar uma cristologia que se mostre 

como um terceiro espaço, um entrelugar discursivo, uma cristologia pluralista da libertação, 

que não é nem o um (a cristologia da libertação) nem o outro (a teologia cristã do pluralismo 

religioso), mas algo a mais, uma fala híbrida elaborada a partir de determinadas zonas de 

contato. A pesquisa apresenta como eixos: (i) uma cristologia integral: vivenciada nos 
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espaços cotidianos, com uma reflexão a partir das vítimas e do espírito das testemunhas; (ii) 

uma cristologia trinitária: refletida a partir do outro e centrada no mistério inesgotável, na 

humanização do divino e na força do Espírito; e (iii) uma cristologia reinoteocêntrica: 

vocacionada ao reino de Deus, numa tensão entre a parcialidade com as vítimas e a 

universalidade da ação de Deus, numa elaboração nas vias da mística e em um discurso 

cristológico estruturado na (des)missão. Tais eixos possuem implicações políticas, uma vez 

que esta cristologia se constrói como uma dupla função: é objeto de estudo e é espaço para a 

atuação política, reconhecendo que novos discursos e linguagens relacionam-se com novas 

atuações e mobilizações sociais. O texto está publicado em Cristologia na encruzilhada: 

possibilidades de uma cristologia pluralista da libertação a partir de J. Dupuis e J. Sobrino 

(São Paulo: Reflexão, 2016). Destaca-se também, com textos similares à pesquisa em 

questão, o livro Ecumenismo: um grão de salvação escondido nas coisas do mundo (São 

Paulo: Fonte Editorial, 2014), publicado pelo autor em conjunto com Nancy Cardoso 

Pereira. 

2.3. "A escola como espaço de diálogo: o desafio do pluralismo religioso para o ensino 

religioso" (Dissertação de Mestrado, 2013-2014, apresentada por Lilian Baleeiro, com a 

orientação da Profa. Dra. Lieve Troch). 

Apresenta o diálogo inter-religioso, a partir do pluralismo religioso brasileiro, como 

desafio para a discussão sobre o ensino religioso em escolas públicas no Brasil, como Estado 

laico, possibilitando a superação da intolerância e do exclusivismo religiosos. Para isso, no 

primeiro capítulo, foi apresentada a situação do ensino religioso, com destaque para 

momentos históricos, sua relação com a laicidade do Estado e a experiência do Fórum 

Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER). No segundo capítulo, foi analisada a 

pluralidade religiosa brasileira a partir de elementos formadores do mapa religioso brasileiro, 

relacionando com os dados dos últimos censos do IBGE, com a intenção de conhecer o 

quadro religioso brasileiro e o contexto plural no qual o ensino religioso está inserido. No 

último capítulo, foi discutida a proposta de um ensino religioso como espaço de diálogo entre 

as diferentes religiões, utilizando para isso alguns elementos da teologia do pluralismo 

religioso e do diálogo inter-religioso como fundamentos. A prática do ensino religioso 

enquanto espaço de diálogo é possível e possibilita a tolerância entre os grupos religiosos que 

estão representados no ambiente escolar. 
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2.4. No nível da iniciação científica, três projetos se destacaram nesse eixo de estudos, 

todos com apoio do CNPq. Os títulos nos dão uma ideia de seus conteúdos: "Pelos caminhos 

da práxis e do diálogo: ensaios de uma cristologia pluralista da libertação com inspirações 

teológicas em Jacques Dupuis", de Daniel Santos Souza, 2009, já referida, "De mãos dadas 

pela vida: repensar uma teologia da missão no contexto brasileiro diante da realidade do 

pluralismo religioso", de Wanderson Salvador Francisco de Andrade Campos, 2012, e 

"Salvação para todas as pessoas: relativismo cristológico dentro de uma visão salvífica", de 

Anderson Magno Nascimento da Silva, 2013. 

3. Eixo: Teologia e literatura 

O destaque nesse eixo é um conjunto de pesquisas que articula temas diversos, com 

interpretações teológicas da literatura, nacional e estrangeira. Uma das ênfases principais é a 

perspectiva metodológica inovadora, que confirma a necessidade de alargamento teórico no 

campo das ciências humanas. 

3.1. "A 'coragem de ser' Clarice: a centralidade da existência humana como expressão 

da religião na obra de Clarice Lispector estudada a partir da teologia da cultura de Paul 

Tillich" (Tese de Doutorado, 2010-2013, defendida por Elton Vinícius Sadao Tada). 

O trabalho estudou a centralidade da existência humana como expressão de religião na 

obra de Clarice Lispector. A noção de religião trabalhada deriva do conceito de teologia da 

cultura proposta pelo filósofo e teólogo Paul Tillich e de seus desdobramentos, como o 

conceito de coragem de ser, fé, revelação, não-ser e ser-em-si. O estudo é feito sobre os 

contos e romances publicados por Clarice Lispector, passando por diversas temáticas 

tangentes: corpo, sexualidade, gênero, pobreza, identidade, pertença e alteridade. A tese 

defendida é de que existem preocupações existenciais em sentido profundo que podem ser 

consideradas preocupações religiosas na literatura de Clarice Lispector, considerando o 

sentido tillichiano. Tal problemática se expressa tanto nos contos quanto nos romances 

clariceanos a partir tanto das temáticas quanto das estruturas textuais. A obra de Clarice 

Lispector exibe amplo questionamento existencial, sobretudo aqueles que se dão de maneira 

profunda como a questão da origem, do fim, da finalidade e da significação da existência, 

tocando assim no fundamento religioso da expressão cultural. Esse fundamento religioso se 

apresenta como uma constante, uma linha contínua a partir da qual pode-se entender, de 
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maneira mais profunda, tanto o sentido de unidade da completude da obra da escritora 

brasileira, quanto às particularidades de suas narrativas sobre diferentes temáticas. A pesquisa 

partiu da hipótese de que há na literatura clariceana um momento no qual suas personagens 

experimentam um evento o qual as faz encarar de maneira nova ou diferenciada suas 

situações existenciais. Esses eventos são basicamente o choque como não-ser, a experiência 

de encontro com o nada que há na profundidade da construção literária das personagens. Uma 

parte dos conteúdos da pesquisa, fruto da dissertação de mestrado, havia sido publicada em A 

Cruz do Corpo: uma proposta de teologia da literatura a partir de Paul Tillich e Clarice 

Lispector. São Paulo: Fonte Editorial, 2013. 

3.2. "O Evangelho segundo Dostoiévski: uma abordagem intertextual da imagem de 

Cristo no romance O Idiota” (Tese de Doutorado, 2012-2015), defendida por Luana Martins 

Golin, com a orientação do Prof. Dr. Paulo Augusto Nogueira.  

No romance O Idiota, Dostoiévski cria, por meio do príncipe Míchkin, uma 

personagem com as características do Cristo. Sabe-se que a Bíblia, principalmente o Novo 

Testamento, acompanhou o escritor desde sua infância até o momento de sua morte. O 

primeiro capítulo, dedicado ao referencial teórico da pesquisa, lida com o universo da 

linguagem. Tanto o texto literário quanto a literatura bíblica procedem do mito. Neste 

sentido, religião e literatura se tocam e se aproximam. O segundo capítulo foi escrito na 

intenção de mostrar como o Cristo e os Evangelhos são temas, motivos e imagens 

recorrentes na obra de Dostoiévski. A literatura bíblica está presente, com mais ou menos 

intensidade, em diversas das principais obras do escritor russo e não somente em O Idiota. 

A hipótese de que Dostoiévski cria um Cristo e um Evangelho por meio de O Idiota é 

demonstrada na análise do romance, no terceiro capítulo. A tese proposta é: Dostoiévski 

desenvolve um evangelho literário, por meio de Míchkin, misto de um Cristo russo, ao 

mesmo tempo divino e humano, mas também idiota e quixotesco. Na dinâmica intertextual 

entre os Evangelhos bíblicos e O Idiota, entre Cristo e Míchkin, a literatura e o sagrado se 

revelam, como uma presença divina. Nas cenas e na estruturação do enredo que compõe o 

romance, Cristo se manifesta nas ações de Míchkin, na luz, na beleza, mas também na 

tragicidade de uma trajetória deslocada e antinômica. O amor e a compaixão ganham forma 

e vida na presença do príncipe, vazio de si, servo de todos. Uma parte dos resultados da 

pesquisa, fruto da dissertação de mestrado, por mim orientada, havia sido publicada em O 
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Reino de Cristo e o Reino do Anticristo: liberdade e autoridade em Dostoiésvski (São 

Paulo: Fonte Editorial, 2012). 

3.3. "Uma escrita em busca de redenção. Nikos Kazantzákis e a espiritualidade da luta 

e da liberdade em Ascese - Os Salvadores de Deus" (Dissertação de Mestrado, 2012-2013, 

apresentada por José Renato Santos). 

O escritor grego Nikos Kazantzákis (1883-1957) carrega as marcas de poeta e de 

pensador, e cuja obra é mais que expressão literária: revela sua busca por redenção. Inserido 

nesta perspectiva está o livro Ascese – Os Salvadores de Deus, obra fundamental para 

compreender o pensamento do autor e que descreve o esforço que o ser humano deve 

empreender para adquirir uma nova concepção de vida. A pesquisa investigou os elementos 

constitutivos desse livro e analisou sua profunda espiritualidade. Ao longo da obra termos 

como Deus, liberdade e luta se interpenetram e se confundem, formam um complexo 

conceitual e são constantemente reinterpretados. Complexidade é a sua marca: composta 

numa forma poética, nela interage os discursos literário, filosófico e religioso, constituindo, 

assim, uma tentativa de conciliação entre diversos pontos de vista. Dentre as muitas 

influências é possível vislumbrar indícios das filosofias de Nietzsche e de Bergson. A 

trajetória do autor é uma ascese da afirmação da vida e do empenho por reelaborar 

incessantemente um novo rosto para Deus. Na perspectiva de Kazantzákis, Deus é sentido a 

partir de uma espiritualidade da luta e da liberdade. Uma luta permanente contra a 

imobilidade e em direção à espiritualização da vida: o desafio de “transubstanciar a matéria 

em espírito”. É o sentido da criação/liberdade no qual o ser humano deve lutar para salvar 

Deus. Como desdobramento da pesquisa há em curso o projeto de doutoramento do autor: 

"De filho do carpinteiro a filho de Deus: uma análise do sentido de theosis na perspectiva 

cristológica da obra A última tentação de Cristo”, de Nikos Kazantzákis. 

 3.4. "O mal na literatura machadiana: uma leitura teológica e filosófica da obra 

Quincas Borba, de Machado de Assis" (Dissertação de Mestrado, 2012-2013, apresentada por 

Ivna Maia Fuchigami). 

A pesquisa visou apontar para a possibilidade de um estudo sobre o mal a partir da 

leitura da obra Quincas Borba, de Machado de Assis, tendo como referência um viés da 

teologia e da filosofia uma vez que este problema historicamente suscitou questionamentos 
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em ambos os campos do conhecimento. Concomitantemente, foi indicada a possibilidade de 

uma obra literária suscitar uma reflexão teológica e filosófica, sem contanto, ser necessário 

provar a religiosidade do escritor ou desvelar uma doutrina filosófica criada pelo mesmo. Para 

tanto, foram utilizados como autores de base os teólogos Andrés Torres Queiruga, Juan 

Antonio Estrada, Ivone Gebara e os filósofos Paul Ricœur, Blaise Pascal e Arthur 

Schopenhauer. Com isso, procuramos evidenciar e compreender mais profundamente na já 

mencionada obra machadiana a presença do mal em suas mais facetadas manifestações nas 

relações humanas.  

3.5. "O Deus de Saramago: Uma análise teopoética das obras Caim e O Evangelho 

Segundo Jesus Cristo, de José Saramago" (Dissertação de Mestrado, 2012-2013, apresentada por 

Vera Lúcia Castro). 

A obra literária de José Saramago, ao desconstruir a ideia de Deus, pode demonstrar 

um Deus não-institucionalizado, com características mais autênticas, profundas e produtoras 

de sentido. A hipótese desta pesquisa está em torno da possibilidade de apontar, na obra do 

escritor português, aspectos de uma riqueza teológica não encontrada tão facilmente em obras 

teológicas de caráter dogmático ou sistemático, cujo propósito seja explicitamente revelar 

Deus. Desta forma, o escritor seria um profeta, no sentido de ser aquele que vai contra o 

pensamento predominante na sociedade. Portanto, a literatura de Saramago pode ser 

reconhecida como uma voz profética no mundo contemporâneo. O objetivo da pesquisa foi 

estabelecer a relação entre teologia e literatura na obra de José Saramago, especificamente nos 

romances O Evangelho Segundo Jesus Cristo e Caim, com o intuito de demonstrar, tendo 

como referência a teologia da cultura de Paul Tillich, que as obras de Saramago, ao 

afirmarem seu ateísmo, contribuem para afirmar uma fé autêntica e reflexiva.  

3.6. Há em curso a pesquisa de mestrado "A ambivalência entre o Bem e o Mal: Uma 

análise da dimensão religiosa presente na obra Incidente em Antares, de Érico Veríssimo", de 

Rita de Cássia Scocca Luckner. No nível de iniciação científica, dois projetos, com apoio do 

CNPq, tiveram destaque. Os resultados deles estão em textos produzidos conjuntamente pelos 

estudantes e por mim. O primeiro é "Cristologia teopoética: um encontro dialógico entre a 

cristologia latino-americana de Jon Sobrino e a literatura de Murilo Mendes", de Daniel 

Santos Souza, 2008. Uma síntese está publicada em “Conversas no Trem: uma cristologia 



 110 

teopoética a partir do encontro da literatura de Murilo Mendes e a Teologia de Jon Sobrinho” 

(Caminhando, v. 15, n. 1, p. 51-64, 1º. Sem 2010), que apresenta uma correlação entre 

teologia e literatura com base na visão dos dois autores. A análise mostra que diante das 

razões da morte de Jesus numa cruz, as suas escolhas e caminhos, e a ressurreição como 

justiça às vítimas, os pobres crucificados do mundo atual se sentirão identificados em sua vida 

e realidade, e saberão que a ressurreição do nazareno é sinal de esperança. A cristologia, 

apresentada de forma poética, se mostra como libertadora por propor o seguimento: a prática 

de Jesus, as suas escolhas e opções. 

O segundo projeto, "A relação entre o transcendente e o terreno no corpo da vida: uma 

análise teológica de Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado", de Wanderson 

Salvador Francisco de Andrade Campos, 2014, possui uma síntese em "Do amor entre a 

pastora e o seminarista ou uma análise teológica dos corpos além das fronteiras" (Teoliterária 

– Revista Brasileira de Literaturas e Teologias, v. 5, p. 249-271, 2015). Mostra que a 

presença do sagrado e suas diversas manifestações acontecem nos textos literários desde os 

remotos tempos e tais manifestações se dão por meio da dinâmica antropológica que a 

literatura proporciona e é por meio dela que a teologia e a literatura podem estabelecer um 

diálogo. A dinâmica antropológica, ou o corpo, aparece de forma aberta e sem vergonha 

alguma na literatura de Jorge Amado, nos fazendo acreditar que a literatura desse escritor 

baiano tem muito para acrescentar à teologia. Um dos romances que pode nos apresentar uma 

(re)descoberta do sagrado por meio do corpo é a história de Tieta do Agreste. Dessa forma, a 

pesquisa faz uma análise teológica do(s) corpo(s) que essa história nos apresenta.  

3.7. Para responder a este eixo que estrutura, ao lado de outros, as pesquisas de 

Teologia no Plural foram desenvolvidos trabalhos que realçam a relação entre teologia, 

religião e literatura. Além das reuniões mensais para socialização dos resultados das pesquisas 

de docentes e discentes (doutorado, mestrado e iniciação científica), o grupo organizou alguns 

eventos. Dentro do eixo em questão, um deles foi o I Colóquio Relegere – Literatura, teologia 

e ciências da religião, dia 19 de agosto de 2013, com sessenta participantes, três exposições de 

doutores convidados e 45 comunicações científicas. Outro destaque é a obra que organizei em 

conjunto com Hugo Fonseca: Teologias e Literaturas 2: aproximações entre religião, teologia e 

literatura (São Paulo: Fonte Editorial, 2013). Ela reúne trabalhos de estudantes do grupo que 
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estudam a relação entre teologia e literatura. Além dos aspectos metodológicos da temática, 

alguns dos autores e autores estudados são: Clarice Lispector, Mia Couto, Cecília Meireles, 

Machado de Assis, Murilo Mendes, Renato Russo e Nikos Kazantzákis. No primeiro capítulo 

do livro, "A sacralidade da literatura: como o método teológico se sente interpelado pela 

aproximação entre teologia e literatura?", apresento os principais aspectos que marcam a relação 

entre teologia e literatura, em especial as bases dessa temática no contexto teológico latino-

americano, como ela se desenvolveu e os seus principais autores e maiores desafios, tendo em 

vista às tensões entre racionalidade moderna e subjetividade na atualidade. 

4. Eixo: História, teologia e contemporaneidade 

4.1. "(In)versões político-escatológicas no pentecostalismo brasileiro: uma análise da 

posição e ação política das Assembleias de Deus de 1930-1945 e 1978-1988, a partir do jornal 

Mensageiro da Paz" (Tese de Doutorado, 2012-2015, defendida por Osiel Lourenço de 

Carvalho).  

A pesquisa analisou a posição e ação política nas Assembleias de Deus do Brasil nos 

períodos 1930-1945 e 1978-1988. Defendemos a tese de que desde 1930 há no interior do 

pentecostalismo brasileiro posições e intervenções no mundo da política. Tanto no período de 

1930-1945 como o de 1978-1988 nossas análises serão realizadas a partir das temporalidades 

discutidas por Giorgio Agamben: chronos, aiôn e kairos. No que diz respeito ao primeiro 

período 1930-1945, as pesquisas quase sempre vinculam o discurso escatológico do 

pentecostalismo a processos de alienação e não envolvimento com a política partidária. 

Entretanto, acredita-se que as narrativas escatológicas não foram causa de certo afastamento 

da esfera pública brasileira, mas, sim, efeito de processos de exclusão aos quais homens e 

mulheres de pertença pentecostal estiveram circunscritos. Doutrinas como a escatologia e a 

pneumatologia foram potencializadoras de processos que aqui denominamos de biopotência. 

Já no segundo período, de 1978-1988, a posição e a ação política que predominaram no 

pentecostalismo estiveram relacionadas com a biopolítica. Chamamos de capítulo 

intermediário ou de transição o período correspondente às datas 1946-1977. Nele foram 

descritas e analisadas personalidades pentecostais de destaque no campo da política brasileira. 

Metodologicamente, fizemos nossa análise a partir de artigos publicados no órgão oficial de 

comunicação da denominação religiosa em questão, o jornal Mensageiro da Paz. Esse 
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periódico circula desde 1930. Além dos artigos, destacamos também as autoras e os autores, 

todas elas e todos eles são figuras de destaque no assembleianismo. Ao longo da pesquisa 

questionamos a ideia do apoliticismo pentecostal. Defendemos a tese de que desde 1930, que 

é o início de nossa pesquisa, há posição e ação política nas Assembleias de Deus. Como 

resultado disso, questionamos a ideia do apoliticismo pentecostal. Nossa hipótese é de que no 

período 1930-1945 o pentecostalismo foi um polo de biopotência. Se a biopolítica é o poder 

sobre a vida, a biopotência é o poder da vida. Doutrinas como a escatologia e pneumatologia 

contribuíram para que nos espaços marginais onde se reuniam os pentecostais fossem criados 

novos modelos de sociabilidade e de cooperação; eram também espaços de criação de outras 

narrativas e de crítica a modelos hegemônicos e excludentes. O pentecostalismo foi um 

movimento que promoveu a dignidade humana de sujeitos subalternos. 

4.2. "Educação Teológica e Educação Ambiental: Há lugar nos espaços de educação 

teológica no Brasil para a responsabilidade Ambiental na Perspectiva da Missão Integral?". 

(Tese de Doutorado, 2012-2016, defendida por Ângela Maringoli). 

A tese defendida é que para os dias atuais a educação teológica cristã evangélica 

pode revisar os seus programas de ensino, especialmente nas disciplinas relativas à 

Missiologia, com a lógica dos saberes da educação ambiental, considerando os marcos 

teológicos da Missão Integral. Os aspectos sociológicos da educação ambiental estabelecem 

relação com o dia a dia dos cidadãos com propósito de produzir um processo de crescimento 

contínuo e também de consciência com respeito aos acontecimentos socioambientais. 

Pretendemos promover uma avaliação da recepção dos saberes da educação ambiental nas 

faculdades e nos seminários teológicos brasileiros com vistas a formular uma proposta para 

conteúdos programáticos de Missiologia a fim de atender as necessidades da sociedade e da 

Missão Integral da igreja. Para isso, metodologicamente foram analisadas 

comparativamente as matrizes curriculares e programas de ensino das faculdades e 

seminários no período de 2010 a 2014 de seis escolas: Faculdade Teológica Batista de São 

Paulo, Faculdade de Teologia Presbiteriana Mackenzie, Faculdade Teológica Latino 

Americana (FTLA), em Londrina, PR, Escola de Educação Teológica das Assembleias de 

Deus (EETAD), Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus (FAETAD) e 

o Centro Evangélico Missionário (CEM) que tem a sua sede em Viçosa, MG. 
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4.3. "Por uma eclesiologia aberta: reflexões a partir da eclesiologia de Jürgen 

Moltmann como uma contribuição teológica à Igreja Batista brasileira" (Dissertação de 

Mestrado, 2013-2014, apresentada por Alonso de Souza Gonçalves).  

A pesquisa tratou de um tema na produção acadêmica do teólogo alemão Jürgen 

Moltmann, sua eclesiologia. Ela abordou as principais chaves hermenêuticas da eclesiologia 

moltmanniana, por entender que o autor, em sua eclesiologia, desenha uma concepção de 

igreja em dimensões abertas. Sendo, portanto, uma igreja que procura estar ciente do que 

ocorre na sociedade, fazer parte dela com um grau alto de comprometimento e inserção 

significativa nos grandes temas suscitados pela cultura contemporânea. Moltmann, com suas 

categorias teológicas, favorece o estabelecimento de bases para se pensar em uma eclesiologia 

com dimensões abertas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de uma práxis que seja 

mais condizente com o contexto em que a comunidade de fé está inserida. Para isso, 

considerando que as reflexões de Moltmann podem contribuir para o contexto eclesiológico 

brasileiro, na pesquisa optamos por fazer a comparação dos principais aspectos eclesiológicos 

do autor com o modo de ser batista no Brasil, a partir de autores que produzem reflexão 

teológica para a denominação, sendo então, autores reconhecidos no universo batista. Além 

dessas fontes bibliográficas, a pesquisa trouxe o pensamento teológico da Igreja Batista 

brasileira a partir da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, indicando 

caminhos que são passíveis de reflexão teológica e de contribuição pastoral críticas. O 

trabalho está publicado com o título Por uma Igreja Aberta: a eclesiologia de Jürgen 

Moltmann e o protestantismo brasileiro (São Paulo: Reflexão, 2015). 

4.4. "Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil: fundação, teologia e re(d)ação no contexto 

brasileiro de 1934 a 1986" (Dissertação de Mestrado, 2013-2014, apresentada por Wallace de 

Góis Silva, com a orientação do Prof. Dr. Helmut Renders).  

O objetivo do trabalho foi investigar a compreensão do papel da Igreja e do fiel no 

mundo – de acordo com as publicações da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil (ICPB) – e 

interpretar os resultados em diálogo com o contexto social, cultural, econômico, político e 

religioso do Brasil da época. Como recorte temporal, foram propostos os anos 1934-1986, o 

que contempla a época da chegada dos/as fundadores/as, Horace e Carolyn Ward, Chester e 

Rachel Miller e Annie e Russel Frew, vindos dos Estados Unidos; a época de Ernst Grimm, 
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um pregador estoniano; e a época de José Pinto de Oliveira, primeiro brasileiro eleito 

superintendente geral. A ênfase nessas personalidades torna-se também plausível por serem – 

durante este tempo – os principais escritores da igreja, autores e autoras dos textos a serem 

interpretados neste trabalho. A hipótese do trabalho é que, paralelo à ascensão da liderança 

brasileira, ocorre uma crescente sensibilização para questões sociais, apesar de que esta 

dinâmica seja interrompida com o surgimento da ditadura militar a partir de 1964, mas, 

retomada já na década de 1970. Como método, propôs-se a análise do ensino teológico-

doutrinário encontrado em publicações oficiais da ICPB, tais como os seus jornais oficiais, 

brasileiro e estadunidense, as suas edições da revista da Escola Dominical, as suas atas de 

convenções gerais, bem como livros e anotações e rascunhos de autoria dos/as pioneiros/as já 

mencionados/as. As teologias e análises do contexto encontradas nas publicações justificam 

uma compreensão mais diversificada: por um lado, evidencia-se, em termos religiosos e 

políticos, uma maior proximidade entre as posições defendidas pelos autores e as correntes 

mais conservadoras (ou até reacionárias) do País. Por outro lado, transparecem – ao lado 

desse discurso dominante – abordagens dissonantes e com o potencial de servirem de ponto 

de partida para uma atuação da ICPB e da sua membresia mais relevante na sociedade, 

inclusive a denúncia da injustiça socioeconômica, e que estes respectivos discursos são 

encontrados mais entre lideranças nacionais. 

4.5. "Evangelii Gaudium como ênfase na práxis libertação: opção preferencial pelos 

pobres, economia e utopia" (Dissertação de Mestrado, 2012-2013, apresentada por Alexandre 

Medeiros, com a orientação do Prof. Dr. Helmut Renders). 

O eixo fundamental da pesquisa foi o documento eclesiástico Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium, A Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, que foi publicado no final de 

2013. O estudo nasceu a partir das obras Teologia da Libertação: Perspectivas, de Gustavo 

Gutiérrez, considerada sistematizadora da Teologia da Libertação, e tem o seu 

desenvolvimento em Teologia e Economia: Repensando a teologia da libertação e utopias, de 

Jung Mo Sung, que faz uma crítica ao desenvolvimento da Teologia da Libertação, e é 

seguido por Evangelii Gaudium, A Alegria do Evangelho, primeiro documento oficial escrito 

pelas mãos do referido Papa. Os três capítulos iniciais envolvem a opção preferencial pelos 

pobres, a economia e a utopia, discutida individualmente em cada um dos três textos. Cada 

autor representa um momento e culturas diferentes, mas um interesse em comum – 
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preocupação com os que vivem na periferia do mundo. O quarto capítulo busca proximidades 

entre o documento eclesiástico e os dois autores estudados. O objetivo da pesquisa foi buscar 

proximidades e particularidades entre os autores e o documento eclesiástico. A hipótese 

trabalhada é que há no documento discursos semelhantes aos da teologia da libertação. Dessa 

forma, se reforça o interesse em buscar uma contribuição do cristianismo para os dias atuais, a 

favor de uma teologia da vida, contra os mecanismos da morte.  

4.6. "Um diálogo sobre o pensamento ético e político de Agostinho e Lutero" 

(Dissertação de Mestrado, 2013-2015, Lucas Andrade Ribeiro, com a orientação do Prof. Dr. 

Rui de Souza Josgrilberg). 

A pesquisa procurou entender o pensamento de Agostinho de Hipona e de Martinho 

Lutero, especificamente, no que concerne a suas obras que abordam a temática da ética e da 

política. O foco central da pesquisa é a compreensão das metáforas da Cidade de Deus e 

Cidade dos Homens em Agostinho, e a recepção e ressignificação efetuada por Lutero e a 

construção de suas metáforas dos Dois Reinos, ou Dois Regimentos. Para melhor 

compreensão, foi utilizada a concepção do filósofo contemporâneo Paul Ricoeur e seu 

entendimento do papel da metáfora. Para articular tais ideias foi necessário pensar e expor as 

ideias agostinianas sobre sua Teologia da História. Após este momento, estudou-se duas 

doutrinas que são fundamentais para o pensamento teológico do reformador alemão: a questão 

sobre a Justificação pela Fé e a integração com as Boas Obras. O estudo do pensamento 

desses autores objetivou dialogar dois pensadores cristãos que continuam sendo usados até os 

dias atuais pelas igrejas, buscando perceber as oportunidades e limitações que as suas 

reflexões podem trazer para a prática da igreja atual, em especial para que ela seja atuante e 

relevante para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e marcada pelos valores de 

Cristo, tendo o amor como sua base sustentadora. 

4.7. "Teologia e tradição no contexto da religião de Umbanda: uma análise do conflito 

entre cultura acadêmica e popular" (Dissertação de Mestrado, 2014-2016, apresentada por 

Julio Cesar Pasqualinoto Rodrigues). 

A religião de Umbanda ocupa grande espaço na vida e no imaginário religioso 

brasileiro, e adota as lendas, mitos e folclore da cultura popular brasileira, sendo assim, 

considerada uma das poucas religiões tipicamente brasileiras. Desprovida de texto sagrado, a 
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Umbanda rejeita a ideia do entendimento de uma literatura sagrada como pressuposto para 

uma ligação com o divino, sendo mais preocupada com a experiência religiosa e do sagrado, 

como ponte entre a dimensão humana e divina. Embora de comum acordo sobre a importância 

da prática na religião de Umbanda, existe um forte debate teológico na questão do valor 

principal para as práticas e vida religiosa do filho de santo. De um lado, temos a doutrina 

esotérica que aposta na produção textual e teórica e, de outro, temos a Umbanda de raiz, que 

aposta na experiência pessoal do filho de santo com a tradição oral e as práticas religiosas. De 

sua fundação no início do século 20 até a presente data, a Umbanda esotérica tem apostado na 

formação acadêmica como base principal para a instrumentalização do filho de santo para a 

prática no terreiro, assim como publicação de textos, livros, artigos, oferecimento de cursos e 

a criação da primeira instituição especializada de ensino, a Faculdade Teológica Umbandista. 

Se por um lado, para algumas pessoas, isso possa parecer uma abertura para a modernização e 

melhor aceitação das práticas de origem africanas, para outras, representa uma limitação na 

prática e na experiência do filho de santo devido à racionalidade do espaço acadêmico. Desse 

modo, foi investigado o conflito no discurso e nas suas especificidades, estudando literatura 

especializada e cultura visual, tendo como eixo de investigação a questão: O que é mais 

importante para as práticas religiosas em Umbanda, a formação prática ou a acadêmica?  

4.8. Ainda nesse eixo, há em curso a pesquisa de doutoramento "Profanações 

teológicas – perspectivas críticas sobre as potências políticas das ruas e redes a partir da 

filosofia de Giorgio Agamben", de Daniel Santos Souza. No nível de iniciação científica, 

vários projetos, com apoio do CNPq, se destacaram: "Do pessoal para o social: a dinâmica da 

doutrina do Espírito Santo na teologia wesleyana", de Daniel Neves Stephen, 2008, "'Deixai 

vir a mim os pequeninos': a situação da criança brasileira frente à violência intradoméstica 

refletida à luz do pensamento de René Girard", de Vânia Daibert, 2008, e "Por uma lógica 

inclusiva: análise teológica da homossexualidade", também de Vânia Daibert, 2009, "Pode a 

teologia contribuir no combate às drogas? Uma contextualização da teologia wesleyana em 

resposta a um problema brasileiro", de André Yuri Gomes Abijaudi, 2013, "Conectados com 

o mundo e desconectados do próximo", de George Jeavanholi Paradela, 2014, "Igrejas 

emergentes brasileiras: uma resposta eclesial ao atual contexto religioso", de André Souza de 

Almeida, 2015, "Os sem religião, porque este grupo cresce tanto no Brasil?", de Gerson Rosa 

de Souza, 2015.  
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4.9. Um dos temas de destaque de Teologia no Plural são as análises sobre o 

pentecostalismo. Para dar visibilidade às pesquisas feitas por pesquisadores/as pentecostais, 

especificamente sobre pentecostalismo ou temas diversos, foram organizados dois eventos: o I 

Encontro "Pentecostais, teologia e ciências da religião", dia 17 de abril de 2014, com oitenta e 

cinco participantes, de três Estados diferentes do País, com cinco exposições de doutores e 

doutorandos e 65 comunicações científicas; e o II Encontro "Pentecostais, teologia e ciências 

da religião", nos dias 26 e 27 de agosto de 2015, com sessenta participantes, de três Estados 

diferentes do País, com cinco exposições de doutores e doutorandos, incluindo internacionais 

e 50 comunicações científicas. O segundo encontro foi organizado pelo Prof. Dr. Paulo Ayres 

Mattos. Além da tese de doutorado de Osiel Lourenço de Carvalho, e a dissertação de 

mestrado de Wallace de Góis Silva, já referidas, há três pesquisas em curso no nível de 

mestrado que abordam a realidade pentecostal: "Símbolos judaicos no quadro religioso 

evangélico brasileiro: o caso do Templo de Salomão, da IURD", de Ronald Lima da Silva, "O 

ser humano como imagem de Deus – uma análise teológica do dualismo antropológico no 

discurso religioso da Comunidade Cristã Paz e Vida", de André Magalhães Coelho, e "O 

fenômeno pentecostal clássico no Brasil visto a partir da fenomenologia crítica de Paul 

Tillich", de Thiago Rafael Englert Kelm. 

4.10. Dentro deste quarto eixo de Teologia no Plural há de minha parte uma extensa 

produção. Destacamos os seguintes trabalhos: 

Teologia em Curso: temas da fé cristã em foco (São Paulo: Paulinas, 2010), que traz 

indicações metodológicas e as reflexões bíblico-teológicas como parte de um exercício crítico de 

síntese de questões fundamentais da teologia, procurando suas implicações prático-pastorais. 

Trata-se de questões básicas da fé cristã, organizadas nos temas da doutrina da criação, da 

antropologia teológica, da cristologia, da eclesiologia, da pneumatologia e da escatologia, 

analisadas a partir de sólidas estruturas teóricas e atualizada bibliografia, que necessitam de uma 

interpretação com base nos principais desafios apresentados pela realidade social e eclesial da 

atualidade. 

Nas reflexões relacionadas aos temas usualmente denominados sistemáticos 

destacamos "O Deus que não Cabe em Si: reflexões e teses fundamentais sobre a Doutrina da 

Criação e a Antropologia Teológica" (Caminhando, v. 21, p. 20-35, 2008), que realça 
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pressupostos importantes para a reflexão teológica acerca da criação: a conciliação entre 

Bíblia e ciências, a perspectiva trinitária, o ser humano como coparticipante do ato criador 

contínuo de Deus, o conceito bíblico de pan-enteísmo, a concepção bíblica que afirma a 

integralidade do ser humano e o conceito de transcendência. Indica temas relevantes para o 

debate no campo da antropologia teológica: o da alteridade compreendida como base da fé 

cristã, o pecado, o mal, a ambiguidade humana, a imagem de Deus no ser humano e o prazer e 

o descanso como expressão da vontade de Deus. 

O tema da criação prossegue em "Por uma teologia da criação que supere os 

fundamentalismos" (p. 133-153). In: GARCIA RUBIO, Afonso; AMADO, Joel Portella (org.). Fé 

Cristã e Pensamento Evolucionista. Aproximações teológico-pastorais a um tema desafiador (São 

Paulo: Paulinas, 2012). O livro trata da relação entre teologia e ciências naturais, em especial os 

conflitos entre a visão científica evolucionista e a fé em um Deus criador, buscando reiterar que 

não precisa haver contradição entre elas. O capítulo em questão aborda as tensões entre uma 

teologia da criação que pressupõe uma perspectiva evolucionista e o fundamentalismo bíblico e 

indica caminhos de superação delas. 

Também no campo da antropologia teológica se destaca o texto "Silêncio-crítica-

aprendizado: uma análise teológica introdutória ao tema do mal" (Caminhando, v. 16, n. 2, p. 

109-125, 2011). Ele apresenta implicações para o tema do mal, oriundas do encontro da 

teologia com o pensamento moderno, tanto o que se consolidou no final do século 19, 

fortemente marcado pelo racionalismo e pelo iluminismo, como o que resultou das críticas 

vindas das filosofias da existência já nas primeiras décadas do século 20. Trata também da 

relação entre o mal e o pecado e as perspectivas do mal e do sofrimento como fragilidades 

originais do ser humano. A referência interpretativa é a de evitar as visões de uma “teologia 

da retribuição”, meritória, capaz de em seu extremo gerar a ideia de um deus cruel. O mal é 

visto por aquilo que prejudica ou fere a vida e a felicidade do humano e do mundo. Como 

decorrência da vocação prática da teologia, são indicadas posturas consideradas adequadas 

frente ao mal.  

No campo cristológico, há duas contribuições. A primeira em "O Reino é de Deus: 

Aspectos para uma cristologia não sacrificialista". Estudos de Religião, v. 21, p. 159-179, 

2007. O texto realça aspectos da vida de Jesus – como a espiritualidade, a concepção 
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escatológica e os conflitos por ele vividos – tendo em vista questionar as ênfases 

sacrificialistas presentes no cristianismo. Destaca também a soberania de Deus expressa na 

mensagem de Jesus, a pregação do futuro como relativização dos projetos intra-históricos, e a 

relação entre a mensagem do Reino de Deus e a morte de Jesus. Nesse aspecto, a cruz é 

enfatizada, como resultado do processo de posicionamento político/religioso de Jesus ao 

longo de sua vida – diferentemente das interpretações sacrificialistas que surgiram ao longo 

da história da Igreja. A cruz de Jesus, o Cristo, possibilita significado para o despojamento 

humano, autodoação, solidariedade e vida de serviço e de alegria. 

O segundo é "'Meus Inimigos estão no Poder': uma leitura do Evangelho de Marcos a 

partir do conflito de Jesus com o Centro". Estudos de Religião, v. 35, p. 158-177, 2008. O 

texto trata dos conflitos vivenciados por Jesus, a partir de uma interpretação da noção 

de caminho no evangelho de Marcos. A proposta enfatiza a trajetória que vai da experiência 

na Galileia, onde a teologia oficial está colocada em questão; passando pela ida para 

Jerusalém, como tempo de crise e de opções radicais; até o ministério de Jesus nesta cidade, 

onde se travou o conflito decisivo para a Paixão. Para Jesus, em especial, e para a comunidade 

que motiva a redação do Evangelho, em particular, está o confronto com o centro de poder 

político e religioso da época. Trata-se de uma inevitável contraposição com aqueles que, 

contrários à proposta do reino anunciada por Jesus, ocupam os postos de poder. 

Os temas eclesiológicos se encontram em vários textos publicados em A Outra Porta 

da Igreja: eclesiologias contemporâneas em Foco (São Paulo: Reflexão, 2015, escrito em 

conjunto com Alessandro Rodrigues Rocha e Alonso de Souza Gonçalves). A obra apresenta 

visões da eclesiologia a partir dos desafios da realidade atual, com base em autores católicos e 

protestantes, de diferentes continentes, como Tillich, Barth, Comblin, Rubem Alves e outros. 

Trata das questões e possibilidades de uma pastoral popular, e da vida em comunidade no 

contexto de individualismos e consumismos e das tensões entre movimento e instituição. 

Por fim, em "Pensar o futuro, reforçar a esperança" (Caminhando, v. 13, p. 31-43, 

2008) há uma análise da situação religiosa atual no tocante às questões escatológicas. 

Apresenta conceitos básicos para o estudo da escatologia e para a relação entre salvação e 

história. Avalia as perspectivas demasiadamente intra-históricas da compreensão do Reino de 
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Deus e indica que a noção do Reino para além a história é iluminação teológica fundamental 

para o tempo presente. 

Ainda relativo a este eixo, há uma boa produção sobre a teologia de Paul Tillich no 

período anterior à formação do grupo. Ela foi sistematizada no livro Pode a Fé Tornar-se 

Idolatria? A atualidade para a América Latina da relação entre Reino de Deus e história em 

Paul Tillich (Rio de Janeiro: Mauad X, 2010), que analisa tendências de setores da Teologia 

Latino-Americana da Libertação e da Teologia da Prosperidade ao identificar direta e 

expressamente seus projetos – de inspiração socialista ou capitalista – como sendo "o" Reino de 

Deus, o que, teologicamente, é caracterizado como idolatria. Para tanto, utiliza-se como 

referencial teórico o pensamento do renomado teólogo protestante Paul Tillich, aproximando-o 

dos principais desafios da realidade sociocultural e política da América Latina, dos debates sobre 

o estágio das perspectivas marxistas no campo científico e das dimensões relativas à vivência 

religiosa no Continente. 

Na mesma direção, em "Para além da História: a relação entre Reino de Deus e 

História em Paul Tillich" (Correlatio, v. 13, p. 8, 2008) estão apresentados conceitos básicos 

em Paul Tillich para o estudo da escatologia e para a relação entre salvação e história. Avalia 

as perspectivas demasiadamente intra-históricas da compreensão do Reino de Deus e indica 

aspetos da teologia do autor, em especial a noção do Reino para além da história como 

iluminação teológica para o tempo presente e a noção da vida eterna como fim (sentido) da 

história. 

Outro agrupamento temático gira em torno da espiritualidade. Em "Abrindo a Bíblia: 

saborear a Palavra de Deus nos dias de hoje" (p. 33-52). In: GARCIA RUBIO, Alfonso; 

AMADO, Joel Portella (org.). Espiritualidade Cristã em Tempos de Mudança (Petrópolis: 

Vozes, 2009) encontramos reflexões sobre a espiritualidade cristã, tendo em vista as tensões 

entre racionalidade e subjetividade que marcam a atualidade. Além disso, são oferecidas 

indicações sobre a importância da centralidade da Bíblia na vida das comunidades cristãs e 

sobre as formas consideradas mais adequadas dela ser acolhida e interpretada. 

Outro texto nesta mesma temática é "Sabedoria e Discernimento Bíblico – A 

contribuição da teologia para a vivência da espiritualidade hoje". (p. 87-96). In: SOUZA, José 

Carlos; RENDERS, Helmut (orgs.). Experimentar Deus Hoje: a propósito dos 275 anos da 
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experiência religiosa de John Wesley (São Bernardo do Campo: Editeo, 2014). Aborda a 

questão se é possível viver uma espiritualidade bíblica que ilumine a forma de "experimentar 

Deus hoje", mesmo diante de experiências humanas e religiosas que não valorizam a 

dignidade e a autonomia do ser humano, ou geram ou reforçam a violência, a exclusão social 

e à intolerância. A espiritualidade bíblica requer formas pessoais e coletivas que nos levam a 

aprender com as pessoas, especialmente as que são pobres, o significado mais profundo da 

entrega, da disposição em partilhar, da solidariedade e do amor sem limites, mesmo que 

vivam tais dimensões da fé com intensas contradições. 

Em "Entre a libertação e a gratuidade: reflexões teológicas sobre espiritualidade" (p. 

153-193). In: RIBEIRO, Claudio. O Sedutor Futuro da Teologia (São Paulo: Fonte Editorial, 

2012), se defende a ideia que nas próximas décadas a teologia será mais integrada à 

espiritualidade. Isso se dará como reação e resposta aos desafios advindos das mais diversas 

formas de vivência espiritual que se despertaram na passagem para o século 21. Estão inclusas 

aí a espiritualidade da libertação com sua dimensão profética, política e ecumênica, assim 

como as expressões religiosas de caráter mais individualista e avivalista, passando também 

pelas influências, que serão crescentes, das formas de espiritualidade das religiões não-cristãs. 

Ainda sobre as reflexões sobre espiritualidade, agora relacionada ao tema da criação e 

da inserção histórica, destacamos o texto "O encontro com a natureza e com a história: uma 

espiritualidade firmada no compromisso com a vida". Caminhando, v. 17, n. 1, p. 43-59, 

2012. As visões acerca da espiritualidade têm sido marcadas por forte concepção 

individualista e em boa parte das vezes com desprezo do cuidado com a natureza e em 

desconsideração da criação como um todo, das relações sociais e comunitárias e do 

compromisso com a vida, com a justiça e com os destinos da história. Para se reverter o 

referido quadro é necessária a elucidação de uma perspectiva salvífica mais substancialmente 

bíblica, que realce a dimensão ampla e integral que a salvação possui. Nessa reflexão 

propomos duas abordagens. A primeira, ligada à tradição teológica metodista, com base no 

pensamento de John Wesley, que cultivou e propôs uma espiritualidade integral, conectado 

com a natureza e a história. A segunda, com base na teologia de Jürgen Moltmann, que se 

destaca com a sua doutrina ecológica da criação e com a íntima relação que faz entre os 

projetos históricos e os horizontes de esperança.  
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Dois textos se destacam nas reflexões prático-pastorais. O primeiro é "'Não nos tire do 

mundo': igreja, sociedade e missão em perspectiva" (p. 119-130). In: RENDERS et al. (org). As 

Igrejas e as Mudanças Sociais: 50 anos da Conferência do Nordeste (São Bernardo do Campo: 

Editeo/Aste, 2012). O capítulo trata da responsabilidade social das igrejas, a relação delas com 

a sociedade, a missão que podem e devem desenvolver no mundo. Temas teológicos e 

pastorais ainda incipientes hoje precisarão ser aprofundados nas próximas décadas. Entre eles 

estão: teologia e direitos humanos, ecologia e missão, ética e cidadania, questões étnicas e 

raciais, a fé cristã diante da pobreza e da exclusão social, a religião frente ao desafio de um 

Estado laico e do fortalecimento da democracia, o diálogo ecumênico, a organização eclesial 

em células, missão no mundo urbano e outras dimensões de uma teologia pública e cidadã. 

O segundo, "'Um sonho a mais não faz mal': desafios e idéias para se refazer utopias 

tendo em vista a prática pastoral" (Caminhando, v. 14, n. 1, p. 115-124, 1º. Sem 2009), 

apresenta temáticas que representam desafios teológicos e pastorais na atualidade, como a 

necessidade de articulação de perspectivas teológicas distintas e a importância da dimensão 

ecumênica e de questões de cidadania, gênero e etnia para as reflexões teológicas atuais. 

No período anterior à formação de Teologia no Plural houve boa produção em torno 

do Metodismo e da Teologia Wesleyana, no contexto das pesquisas realizadas no Centro de 

Estudos Wesleyanos. Parte dessa produção está reorganizada no livro Teologia Wesleyana em 

Foco: é possível recriar o Metodismo (Belo Horizonte: Siano/Filhos da Graça, 2015). Nele 

são mostrados os principais aspectos da teologia metodista wesleyana, apresentados a partir 

da síntese das principais obras sobre o Metodismo editadas em português. Eles são 

acompanhados de reflexão crítica sobre as formas de atuação dessa experiência religiosa no 

Brasil e de temas relevantes do pensamento de John Wesley como a concepção ampla e 

integral de salvação, da doutrina da criação, a visão ecumênica, a perspectiva eclesiológica e a 

sua teologia social. 

Ainda sobre o Metodismo, há, nesse período, em "Por uma Teologia Wesleyana Latino-

Americana" (p. 121-147). In: RENDERS, Helmut; SOUZA, José Carlos (orgs.). Teologia 

Wesleyana Latino-Americana e Global (São Bernardo do Campo: Editeo, 2011), uma reflexão 

sobre as dimensões libertadoras da proposta metodista, tanto em sua concepção teológica quanto 

em suas práticas no Continente. O livro reúne textos em homenagem ao prof. Rui de Souza 
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Josgrilberg e destaca a importância dele para os estudos da teologia wesleyana, assim como realça 

os principais aspectos de uma visão latino-americana. O capítulo em questão enfatiza a 

importância da valorização dos pobres, da vida comunitária e da integridade da criação tanto na 

teologia de John Wesley como na Teologia Latino-Americana da Libertação. 

Outro destaque são as publicações em torno da produção do teólogo alemão Jürgen 

Moltmann, já presente nas reflexões sistemáticas apresentadas anteriormente. Em "Por uma 

teologia integradora: a teologia de Jürgen Moltmann em foco" (Revista Eclesiástica 

Brasileira (REB), v. 74, n. 293, jan/abr de 2014, p. 142-159) as linhas centrais do pensamento 

do teólogo são descritas e se evidencia sua preocupação ecumênica a partir da 

sustentabilidade e da garantia salvífica da vida, sua pneumatologia integral que articula a vida 

e a fé, o humano e o divino, e sua visão escatológica, comprometida com o destino que Deus 

prevê para a história. Moltmann apresenta uma escatologia que realça a mensagem cristã 

enquanto resposta às possibilidades históricas. Assim, a Teologia da Esperança é uma 

mensagem atual e relevante, com base em diferentes contextos sociopolíticos, e que procura 

ser uma resposta escatológica para as crises presenciadas no cotidano da sociedade. O texto 

está reproduzido no capítulo "Uma teologia que vislumbre uma unidade aberta, convidativa e 

integradora". In: RIBEIRO, Claudio de Oliveira (org.). Jürgen Moltmann: teologia em foco. 

São Paulo: Fonte Editorial, 2016. Nessa obra, que reúne trabalhos de estudantes em nível de 

iniciação científica sobre a teologia da esperança de Jürgen Moltmann, incluindo aspectos de 

biografia, da produção teológica e aspectos da teologia sistemática do autor, há a síntese de 

várias destas pesquisas, apoiadas pela Fapesp e pelo CNPq. Destacamos os trabalhos: "A 

recepção da teologia de Jürgen Moltmann no Brasil", de Daniel Neves Stephen, 2007, 

"Sofrimento e esperança: o pessimismo antropológico contemporâneo na produção literária 

das canções de Renato Russo em diálogo com a Teologia da Esperança de Jürgen Moltmann", 

de Aline de Souza Taconeli, 2007.  

II – O coração de Teologia no Plural 

Como referido anteriormente, demonstramos os resultados de projetos de pesquisa que 

aglutinam temas relacionados ao pluralismo religioso, e por isso, constituem o núcleo central 

do grupo Teologia no Plural. Neles encontramos a análise de aspectos que servem de base 

para uma sistematização das principais implicações teóricas e práticas da formação de uma 
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lógica plural na reflexão teológica e nas ciências da religião, seguidas de uma avaliação das 

implicações para os processos sociais. Tais análises redundaram na indicação de dimensões 

básicas e em novos aportes teóricos para uma teologia ecumênica das religiões. 

Dois projetos de pesquisa por mim desenvolvidos têm sido as bases de referência e de 

articulação do grupo, em função da ênfase na interpretação teológica do quadro de pluralismo 

religioso. Os resultados estão divulgados em uma variada produção, que apresentamos a 

seguir: 

Por uma teologia ecumênica das religiões 

O projeto "Pluralismo e Religiões: novas interpelações entre teologia e cultura, tendo 

em vista uma teologia ecumênica das religiões" (2013-2015), discutiu a importância das 

relações entre teologia e cultura diante do quadro atual de mudanças sociais e religiosas e o 

valor dos estudos culturais para a reflexão teológica na atualidade com vistas a uma teologia 

ecumênica das religiões.  

A pesquisa foi motivada pelo destaque que a temática do pluralismo religioso tem 

ocupado na sociedade, tanto em termos nacionais como no mundo todo. Além disso, o pluralismo 

religioso tem tido também destaque no contexto acadêmico, em diferentes áreas do conhecimento. 

Do ponto de visto prático, a necessidade da pesquisa se tornou mais evidente, entre outros fatores, 

pelos debates suscitados na disciplina "Hermenêutica do Pluralismo Religioso" (na versão 

ministrada no PPG-CR/UMESP no segundo semestre de 2011). Dela se originou a produção de 

um livro didático que apresenta uma introdução à teologia das religiões: A Teologia das Religiões 

em Foco: um guia para visionários. São Paulo: Paulinas, 2012, de Claudio Ribeiro e Daniel Santos 

Souza. A obra é uma síntese didática dos principais autores e temas em torno da teologia das 

religiões, em suas variadas perspectivas teóricas, tanto no campo protestante como no católico-

romano. Trata da visão ecumênica indicando trajetórias de vida, experiência de diálogo intra e 

inter-religioso, conceitos relativos ao pluralismo religioso e fragmentos de textos de autores/as 

com vivência e procedência de distintos continentes e inserções acadêmicas e pastorais. 

A repercussão da obra nos levou a aprofundar a temática, sistematizando as questões 

levantadas a partir de eixos conceituais de análise [e não mais por autores como é a proposta 

do referido livro]. No mesmo ano, foram produzidos nessa direção quatro artigos publicados 

em revistas acadêmicas bem qualificadas. Eles foram desenvolvidos concomitantemente à 
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elaboração do projeto que ora descrevemos os resultados e se constituíram em base para ele. 

Na sequência, encontramos a descrição dos textos, em resumo, para que tenhamos uma visão 

geral dessa fase da pesquisa. 

Em "Pluralismo e religiões: bases ecumênicas para uma teologia das religiões" 

(Estudos de Religião, v. 26, n. 42, p. 209-237, 2012) são apresentadas as bases de uma 

teologia ecumênica das religiões, considerando os desafios do tempo presente, em especial o 

pluralismo religioso e cultural, e tendo em vista a construção de uma lógica plural para o 

método teológico. Oferece, também, sínteses da visão de autores que têm dado uma 

contribuição relevante para o tema, como Paul Knitter, Andrés Torres Queiruga, Roger Haight 

e John Hick, no campo europeu e estadunidense, e José Maria Vigil, Marcelo Barros, Diego 

Irarrazaval e Faustino Teixeira, no campo latino-americano. 

Outro texto em destaque é "Ecumenismo, pluralismo e religiões: a busca de novos 

referenciais teóricos". Revista Eclesiástica Brasileira (REB), v. 72, n. 287, p. 651-663, 2012. 

Como indicativo da necessidade de novos referenciais teóricos para as ciências da religião 

está uma compreensão mais adequada da diversificação – cada vez mais visível do quadro 

religioso – e o crescente anseio da parte de diferentes grupos pelos diálogos inter-religiosos, 

não obstante ao simultâneo fortalecimento das propostas de cunho fundamentalista. Este 

panorama tem implementado novas perspectivas hermenêuticas, teológicas ou não, mas ainda 

possui no horizonte a maior parte de suas questões. Estas também necessitam ser formuladas 

de maneira mais adequada e debatidas com profundidade.  

"Religiões e Paz: perspectivas teológicas para uma aproximação ecumênica das 

religiões" (Horizonte, v. 10, n. 27, p. 917-936, 2012) trata das possibilidades de uma teologia 

ecumênica das religiões tendo como eixo articulador a preocupação pela paz, pela justiça e 

pela integridade da criação. O objetivo foi analisar temas de destaque para o cenário das 

análises sociais e teológicas como: a) O valor do humano e da ética social para o diálogo 

inter-religioso, b) As possibilidades de uma unidade aberta, convidativa e integradora no 

âmbito das religiões; c) A importância pública das religiões; d) As religiões como códigos de 

comunicação; e) O poder do império e o poder do diálogo das religiões. Para isso, recorre-se 

às contribuições de Hans Küng, Jürgen Moltmann, Julio de Santa Ana, Xavier Pikaza e José 

Comblin, respectivamente.  
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Em "A teologia diante das culturas afro-indígenas: interpelações ao método teológico" 

(Numen, v. 15, n.2, p. 515-535, 2012) há uma reflexão sobre questões que interpelam o 

método teológico, suscitadas pela realidade das culturas afro-indígenas, especialmente a 

relação entre subjetividade e racionalidade. As realidades das culturas religiosas afro-

indígenas que marcam o contexto latino-americano, se consideradas pela reflexão teológica, 

em postura de diálogo crítico e interpelador, possibilitam uma revisão do método teológico 

em diferentes aspectos. Dois deles são destacados no texto: o primeiro é o alargamento da 

visão sobre a realidade, sobre o ser humano e sobre o cosmo, com base na primazia da 

vivência comunitária em detrimento das lógicas doutrinais e formais, e também na maior 

ênfase na dimensão do despojamento e da autodoação em contraposição às formas 

cristológicas sacrificialistas; descartadas, no entanto, as muitas idealizações das referidas 

culturas feitas por diferentes círculos. O segundo é que os aspectos de subjetividade e as 

experiências lúdicas e rituais dos grupos religiosos afro-indígenas, uma vez vistos como 

interpelação à teologia cristã, redimensionariam o caráter fortemente racional nela presente e 

geraria novas sínteses entre fé e ações práticas.  

Estas foram, em síntese, as bases teóricas inicias da pesquisa. Os resultados finais dela 

estão sistematizados e publicados em artigos científicos de revistas acadêmicas igualmente 

bem qualificadas. A síntese de cada um dos sete artigos, a seguir, reflete os resultados e a 

metodologia aplicada para o alcance dos objetivos propostos.  

O primeiro é "Um olhar sobre o atual cenário religioso brasileiro: possibilidade e 

limites para o pluralismo". Estudos de Religião, v. 27, n. 2, p. 53-71(2013). A pesquisa 

procurou identificar os aspectos do quadro religioso brasileiro atual que consideramos os mais 

importantes para uma compreensão das possibilidades e dos limites do pluralismo religioso. 

Entre tais aspectos estão: (i) a relação da matriz religiosa e cultural brasileira com as marcas 

do pluralismo religioso atual, (ii) os processos de privatização das experiências religiosas, 

especialmente como o fator econômico intervêm nas experiências religiosas, (iii) os processos 

de secularização e as novas formas religiosas, incluindo as formas de trânsito religioso e o 

lugar das mídias no processo religioso, e (iv) a relação entre as expressões de 

fundamentalismo e as de pluralismo e como ela interfere em processos de reforço à 

democracia e às experiência religiosas de cunho libertador. Para efetuar tais análises, 
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recorremos às concepções que consideramos fundamentais para uma hermenêutica do quadro 

de pluralismo religioso, a saber: (i) a noção de alteridade e a sua implicação para o estudo 

científico da religião (cf. Martin Buber e Emmanuel Lévinas), e (iii) os processos de 

interculturalidade facilitados pela maior velocidade das comunicações, pelo desapego às 

tradições e pela mobilidade rural-urbana (cf. Raul Fornet-Betancourt), e (iii) a concepção de 

entre-lugar, como trabalho fronteiriço da cultura, que requer um encontro com “o novo” que 

não seja mera reprodução ou continuidade de passado e presente (cf. Homi Bhabha). 

Em "Fé e pluralismo religioso: reflexão a partir da teologia de Paul Tillich" 

(Correlatio, v. 12, n. 23, 2013, p. 29-41) a reflexão gira em torno da confluência entre os 

pensamentos de Paul Tillich e os da teologia latino-americana no tocante à perspectiva 

pluralista de compreensão da fé. O pressuposto é que a vocação ecumênica, ao marcar as 

reflexões teológicas e pastorais, indica que o caráter de apologia, de sectarismo ou de 

exclusivismo são ou devem ser evitados. Deus é sempre maior do que qualquer compreensão 

ou realidade humana. Age livremente, em especial na ação salvífica. Nesse sentido, não é 

preciso estar excessivamente preocupado em descobrir quem é ou será salvo (para utilizar o 

imaginário comum dos/das cristãos/cristãs); mas quem é e o que representa Jesus Cristo para 

a comunidade cristã. Essa perspectiva de Tillich o remete à busca de um novo paradigma para 

a teologia das religiões. Trata-se da superação dos seguintes modelos: o que considera Jesus 

Cristo e a Igreja como caminho necessário para a salvação; o que considera Jesus Cristo como 

caminho de salvação para todas as pessoas, ainda que implicitamente; e aquele no qual Jesus é 

o caminho para os/as cristãos/cristãs, enquanto que para outras pessoas o caminho é a sua 

própria tradição. A perspectiva pluralista, que advogamos, possui como característica básica a 

noção de que cada religião tem a sua proposta salvífica e de fé que devem ser aceitas, 

respeitadas e aprimoradas a partir de um diálogo e aproximação mútuas. Assim, a fé cristã, 

por exemplo, necessita ser reinterpretada a partir do confronto dialógico e criativo com as 

demais fés. O mesmo deve ocorrer com toda e qualquer tradição religiosa. 

No texto "A teologia latino-americana diante do pluralismo religioso" (Horizonte, v. 

11, n. 32, p. 1436-1460, 2013) encontramos uma análise dos principais desafios do pluralismo 

religioso para o contexto teológico latino-americano. Como resultado de nossa pesquisa, 

formulamos três eixos norteadores da temática: a) A importância pública das religiões para os 
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processos de promoção da paz e da justiça, associada ao valor da mística e da alteridade na 

formação de espiritualidades ecumênicas e como elas incidirão nos processos religiosos e 

sociais, favorecendo perspectivas libertadoras, b) A necessidade de mudança de lugar 

teológico a partir da realidade das culturas religiosas afro-indígenas, c) A contribuição da 

teologia feminista da libertação para o debate do pluralismo religioso. Metodologicamente, 

reunimos a produção teológica latino-americana em torno das questões do pluralismo 

religioso, identificamos os aspectos principais, especialmente os que interpelam mais 

diretamente o método teológico e sistematizamos os pontos que consideramos mais 

desafiadores em torno dos três eixos já referidos. Uma versão similar, mas com conteúdos 

distintos, foi publicada em "Towards an ecumenical theology of religions throught a latin 

american lens". Exchange 44, p. 83-102 (2015). 

A questão cristológica é discutida em "Pluralismo e religiões: a questão cristológica 

em foco" (Horizonte, v. 11, n. 29, p. 353-380, 2013). O texto apresenta uma perspectiva 

cristológica plural na relação inter-religiosa, a partir da visão de que cada expressão religiosa 

tem a sua proposta salvífica e de fé que devem ser aceitas, respeitadas, valorizadas e 

aprimoradas a partir de um diálogo e aproximação mútuas. Tal perspectiva não anula nem 

diminui o valor das identidades religiosas – no caso da fé cristã, a importância de Cristo –, 

mas leva-as a um aprofundamento, amadurecimento e reinterpretação, movidos pelo diálogo e 

pela confrontação justa, amável e corresponsável. Consideramos que tal visão, em certo 

sentido, supera outros modelos como aquele que considera Jesus Cristo e a Igreja como 

caminho exclusivo de salvação; o que considera Jesus Cristo como caminho de salvação para 

todas as pessoas, ainda que implicitamente, o que se denominou inclusivismo; e a perspectiva 

relativista na qual Jesus é o caminho para os/as cristãos/cristãs, enquanto para as outras 

pessoas o caminho é a sua própria tradição, sem maiores esforços de autocríticas, revisões e 

mútua interpelação. Na visão pluralista, os elementos-chave da vivência religiosa e humana 

em geral são alteridade, respeito à diferença e o diálogo e cooperação prática e ética em torno 

da busca da justiça, da paz e do bem comum. A aproximação e o diálogo entre grupos de 

distintas expressões religiosas cooperam para que elas possam construir ou reconstruir suas 

identidades e princípios fundantes. 
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Em "Missão Cristã e compromisso ecumênico" (Caminhando, v. 18, n. 2, p. 129-141, 

jul/dez 2013) relacionamos duas dimensões fundamentais da fé cristã que é a missão e a 

perspectiva ecumênica. As bases metodológicas de análise foram avaliações de contribuições 

de diferentes perspectivas teológicas para o tema da missão diante do pluralismo religioso, 

como as de Michael Amaladoss e de Christine Lienemann-Perrin e a dos teólogos metodistas 

Wesley Ariarajah e Inderjit Bhogal. Como resultado, indicamos perspectivas fundadas no 

valor do humano e da ética social para o diálogo inter-religioso e para a prática missionária, as 

possibilidades de uma unidade aberta, convidativa e integradora no âmbito das religiões e 

como a aproximação e diálogo influem na defesa dos direitos humanos e como eles 

redimensionam a missão cristã. Nossa intenção foi realçar as possibilidades de uma teologia 

da missão, de inspiração dialogal e ecumênica, tendo como eixo articulador a preocupação 

pela paz, pela justiça e pela integridade da criação. 

Um sexto texto discute aspectos da espiritualidade a partir de uma chave inter-

religiosa: "Teologia e espiritualidade ecumênica: implicações para o método teológico a partir 

do diálogo inter-religioso" (Estudos Teológicos, v. 53, n. 1, p. 57-73, jan/jun 2013). Diante do 

pluralismo religioso faz-se necessária para a teologia das religiões uma atenção especial à 

articulação entre a capacidade de diálogo dos grupos religiosos e os desafios em torno da 

defesa dos direitos humanos e da promoção da paz, pressupondo que a espiritualidade 

ecumênica requer visão dialógica, alteridade, profunda sensibilidade com as questões que 

afetam a vida humana e inclinação para os processos de humanização, favorecendo, assim, 

perspectivas utópicas, democráticas e doadoras de sentido na sociedade. 

Em "Bases teológicas cristãs para o discernimento do pluralismo religioso" (Pistis & 

Praxis, v. 6, n. 1, p. 209-228, 2014) a reflexão reside em torno de possibilidades de 

discernimento bíblico-teológico das realidades sociais marcadas pelo pluralismo religioso. 

Metodologicamente, três passos foram dados: a identificação da noção bíblica de alteridade, a 

identificação da abertura ao diálogo e a prática interativa que a visão trinitária da fé cristã 

oferece, e um levantamento das questões em torno do desafio da visão cristológica diante do 

quadro de valorização do pluralismo religioso.  

Os principais resultados da pesquisa encontrados nos referidos textos estão reorganizados 

em duas obras: 
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Pluralismo e Libertação (São Paulo: Paulinas, 2014), que aborda o tema do pluralismo 

religioso, tanto no tocante à descrição do quadro de diferença religiosa no Brasil e suas 

causas, quanto no que diz respeito a uma teologia ecumênica das religiões. Trata dos desafios 

advindos das questões cristológica e missiológica e de uma teologia pública que realce as 

dimensões do pluralismo e da libertação. 

E O Rosto Ecumênico de Deus (São Paulo: Fonte Editorial, 2013, escrita em conjunto 

com Magali Cunha), que apresenta uma análise das perspectivas ecumênicas, tanto em nível 

intracristão quanto na dimensão inter-religiosa, em especial as experiências que se formaram 

em torno do Conselho Mundial de Igreja, com destaque para aspectos históricos, teológico e 

prático-pastorais. 

Pluralismo religioso, democracia e direitos humanos 

A pesquisa, "Presença pública inter-religiosa, democracia e direitos humanos no 

Brasil" (2016-2017), ainda em curso, analisa questões que emergem do quadro de pluralismo 

religioso e que se relacionam com a temática dos direitos humanos e com processos de 

aprofundamento da democracia no Brasil. Ela tem por objetivo a indicação de bases 

conceituais para a análise dos espaços fronteiriços entre a presença pública das religiões, em 

especial os diálogos inter-religiosos no Brasil, e os esforços de aprofundamento da 

democracia e de articulação contra-hegemônica na defesa dos direitos humanos. 

Metodologicamente, tem sido priorizado, em um primeiro momento, um balanço de questões 

que demarcam o caminho da análise ecumênica das religiões, pois elas geram novas 

perspectivas teóricas em torno dos temas tratados. Analisamos as relações entre perspectiva 

ecumênica, direitos humanos e democracia a partir de experiências inter-religiosas no Brasil, 

e indicamos como a emancipação humana vivenciada na interculturalidade das experiências 

religiosas se articula frontalmente com as questões teológicas em torno da democracia. Entre 

os resultados da pesquisa, esperamos apresentar bases teóricas que mostram ser necessária 

para as análises sociais uma atenção especial à articulação entre a perspectiva dialógica dos 

grupos religiosos e os desafios em torno da defesa dos direitos humanos, da democracia e do 

reforço a lógicas inclusivas. Também a indicação de como as práticas e as formas de 

espiritualidade ecumênica que emergem do pluralismo religioso – cujos valores residem na 
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dimensão de alteridade – incidem nos processos culturais e sociais, reforçando visões 

libertadoras e democráticas para setores representativos da sociedade. 

O objetivo geral da pesquisa é investigar as relações entre perspectiva ecumênica, 

direitos humanos e democracia a partir de experiências inter-religiosas no Brasil, procurando 

identificar os impactos de tais experiências no aprofundamento da democracia e da 

capacidade contra-hegemônica na defesa dos direitos humanos. Para isso, temos os seguintes 

objetivos específicos: 

– Identificar as principais questões que demarcam o caminho da análise científica das 

religiões, em especial no campo religioso brasileiro, a partir de referenciais teóricos que 

priorizam a ênfase nas fronteiras. 

– Analisar os aspectos das tendências atuais do quadro religioso, tanto em relação aos 

processos de privatização das experiências religiosas, que não favorecem a relação entre a 

experiência religiosa e a luta pelos direitos humanos, como os processos de presença pública 

das religiões, em suas versões que são usualmente conhecidas como "conservadoras" e 

"progressistas", em especial no tocante aos processos democráticos. 

– Indicar as bases conceituais para análise do objeto da pesquisa que se constitui nos 

processos fronteiriços entre a presença pública das religiões em especial os diálogos inter-

religiosos.  

– Investigar as relações entre perspectiva ecumênica, direitos humanos e democracia a 

partir de experiências religiosas e inter-religiosas no Brasil e mostrar como a emancipação 

humana vivenciada nas experiências religiosas se articula frontalmente com as questões 

teológicas em torno da democracia.  

Até o momento dois textos apresentam resultados parciais do trabalho feito: 

"Pluralismo religioso, direitos humanos e democracia" (Horizonte, v. 13, p. 1805-

1825, 2015) cuja reflexão gira em torno de questões que emergem do quadro de pluralismo 

religioso e que se relacionam com a temática da defesa dos direitos humanos e com os 

processos de aprofundamento da democracia. Metodologicamente, foi priorizado em um 

primeiro momento um balanço de questões que demarcam o caminho para uma teologia 

ecumênica das religiões, pois elas geram novas perspectivas teológicas em torno dos temas 
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tratados. Em seguida, ressaltamos (i) alguns aspectos da tendência atual dos processos de 

privatização das experiências religiosas, com a premissa que tais aspectos não favorecem a 

relação religião e direitos humanos, (ii) analisamos as relações entre teologia ecumênica e 

direitos humanos, privilegiando o diálogo com a noção de globalização contra-hegemônica, 

de Boaventura de Souza Santos e (iii) mostramos como a emancipação humana se articula 

frontalmente com as questões teológicas em torno da democracia. Entre os resultados da 

pesquisa, destacamos bases teóricas como o conceito de direitos humanos contra-

hegemônicos, visão dialógica e alteridade ecumênica.  

O segundo é o livro Religião, Democracia e Direitos Humanos: presença pública 

inter-religiosa no fortalecimento da democracia e na defesa dos direitos humanos no Brasil 

(São Paulo: Reflexão, 2016). A tônica do livro é que toda e qualquer ação ou reflexão sobre 

democracia e/ou direitos humanos requer análises mais consistentes e posicionamentos mais 

nítidos acerca das questões que lhes são mais diretamente relacionadas, como o combate aos 

racismos, ao sexismo e ao homofobismo e a crítica ao sistema capitalista como produtor de 

desigualdades sociais, violência e pobreza. No caso das religiões no Brasil, tanto pelas 

históricas dificuldades no tratamento de tais questões quanto pela riqueza teológica de vários 

grupos que reagiram aos processos dominantes e se colocaram francamente a favor do 

aprofundamento da democracia e dos direitos, esse processo avaliativo, reflexivo e 

propositivo torna-se cada vez mais imperativo.  

Perspectivas 

Esperamos que a descrição das pesquisas realizadas no âmbito do grupo de pesquisa 

Teologia no Plural possa contribuir para outras análises que estão sendo desenvolvidas por 

diversos grupos e/ou pessoas interessadas nos temas abordados. 

A próxima etapa do trabalho deverá corresponder à conclusão das pesquisas em curso 

desenvolvidas pelos integrantes do grupo, citadas nesta publicação. Os temas em torno das 

relações entre perspectiva ecumênica, direitos humanos e democracia – a partir de 

experiências inter-religiosas no Brasil – continuarão sendo a tônica do grupo. 

 


