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Os assuntos abordados poderão gerar algum tipo de desconforto e sentimento de
improdutividade espiritual, pois muitas vezes serão subsidiados por citações de autores que
possuem olhares distantes da comunidade de fé mais conservadora. Todos os princípios
relacionados terão como fundamentação a fé cristã como objeto de estudo central, tendo
eventualmente outras religiões como provocação ao contraditório ou explicação mais
generalista. As demais religiões estarão especificadas e debatidas em tempo oportuno no
decorrer do livro. Da mesma forma, por mais que a Teologia moderna receba a influência de
diversas vertentes do saber científico, iremos abordar de maneira mais incisiva a Psicologia e a
Sociologia da Religião como proposta fundamental de análise.A primeira unidade será utilizada
para delimitarmos as ações da Teologia voltada para o conhecimento científico, suas
influências e refutações no que diz respeito ao campo da fé cristã. Também será discutida a
Religião como um fenômeno social pertencente a uma cultura e como essa diversidade tem
grande potencial para geração de conflitos, principalmente quando estimulada a prática do
proselitismo. Também veremos a Religião como influência política e ação de domínio quando a
Teologia deixa de exercer seu papel crítico e pastoral. Finalmente abordaremos os campos
científicos da Religião, comentando sobre a filosofia e antropologia, além da Psicologia e
Sociologia da Religião, sendo as últimas de forma introdutória.A segunda unidade falará sobre
a Religião de maneira mais aprofundada, elaborando conceitos científicos, apresentando
alguns tipos distintos de Religião, além de fazer significativas distinções sobre ela, a
religiosidade e a espiritualidade. Será visto a importância dos símbolos na construção religiosa,
culminando do uma detalhada apresentação das cosmovisões das três maiores Religiões
monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.A terceira unidade entrará na
Psicologia da Religião, apresentando os fundamentos e os principais autores do campo
científico da Psicologia primeiramente, estabelecendo delimitações da mesma com a
comunidade religiosa. Também será abordado o nascimento da Psicologia da Religião, vendo o
conceito de culpa, culpabilidade e maturidade do indivíduo religioso. Faremos uma
aproximação com a Psicologia Pastoral voltada para a aplicação dos conhecimentos da
Psicologia na compreensão alma humana, conhecendo as principais diferenças do tipo
masculino e feminino.A quarta unidade finalizará a compreensão da Sociologia da Religião, as
origens do pensamento sociológico, tendo como base uma crítica ao capitalismo após a
revolução francesa e industrial. Iremos conhecer os principais autores clássicos da Sociologia e
seus comentários sobre o sistema religioso de suas épocas. Abordaremos pontualmente sobre
a vida e obras dos fundadores da Ciência Social, Durkheim, Marx e Weber e como eles
interpretaram o poder da Religião sobre a sociedade.



"ein Lesegenuss"Chemie in unserer Zeit (6/2012)"Die romanhaften Beschreibungen als
Einführungen in das jeweilige Kapitel sind ein ausgesprochen gut gewählter 'weicher' Einstieg in
die wissenschaftliche Materie. Im einführenden Kapitel gefallen besonders die Zitate aus
teilweise ungewöhnlichen Quellen, die dem Leser überraschende Blickwinkel eröffnen. Lob
verdienen die Abbildungen, sowohl ihre Auswahl als auch ihre Anzahl. Die unvermeidbaren
Fachbegriffe und Termini werden gut verständlich erklärt. Das Glossar im Anhang ist lobend zu
erwähnen."Junge Wissenschaft (Dezember 2011)"Himmelskörper haben nicht nur ein Außen-,
sie haben auch ein Innenleben. Mit ihm befasst sich dieses Buch des Chemikers Georg
Schwedt. Es bietet damit einen anderen, aber ebenso interessanten Blick auf die Entstehung
des Kosmos."St. Galler Tagblatt (12.12.2011)"Erfolgsautor Georg Schwedt widmet sich hier der
Chemie im Inneren von Erde, Mond und Sonne. Vom tiefsten Bohrloch bis zur fernsten Galaxie -
die Chemie unter der Erdoberfläche ist ebenso Thema wie die im Kometenschweif.
Eindrucksvoll wird die eruptive Macht des Vulkanismus gezeigt und erläutert, wie die Sonne
Kernchemie betreibt."Metall (Oktober 2011)"Wer kennt nicht den Klassiker "Die Reise zum
Mittelpunkt der Erde" von Jules Verne. Fast 150 Jahre später wagt Georg Schwedt, Professor
der Chemie, mit seinem Buch eine fiktive Reise ins Erdinnere. Nur ist es diesmal nicht Science-
Fiction, sondern Schwedts Erkenntnisse basieren auf Fakten und Wissen."Raumfahrt Concret
(3/2011)"Nach 200 zwar wohlgeordneten, aber rast- und ruhelosen Buchseiten samt diversen
interplanetaren Kurzvisiten erfasst den vollends überdrehten All-Inklusive-Passagier auf einmal
ein schier unbeschreibliches, alle Sinne betäubendes Glücksgefühl: Er hat wieder irdischen
Boden unter den Füßen!" Freies Wort (10.09.2011)"Der Chemiker Georg Schwedt versammelt
in seinem neuen Buch die aktuellsten Erkenntnisse über die Chemie der Erde und des
Universums, gleichzeitig wirft er einen Blick zurück in die Anfänge der Wissenschaftsgeschichte
[...]. Der [Autor] nimmt die Leser mit auf eine spannende Reise ins Erdinnere und hinaus ins
Weltall."WDR 3 Online (seit 28.03.2011)"Die Reise geht [in] Richtung Sonne, zu Planeten,
Kometen, Asteroiden und zu fernen Galaxien. Es ist wirklich spannend zu verstehen, wie sie
chemisch zusammengesetzt sind!"WDR 3 Resonanzen (28.03.2011) --This text refers to an out
of print or unavailable edition of this title.About the AuthorDer 1943 geborene Professor der
Chemie lehrte bis zu seiner Emeritierung 2006 an der TU Clausthal Anorganische und
Analytische Chemie.In seinen zahlreichen Sachbüchern zieht er gern Beispiele aus dem Alltag
heran und zeigt, wie viel Chemie im Kochtopf, Supermarkt oder Badezimmer steckt. Die
Wissensvermittlung rund um das Thema Chemie hat er mit seinem Mitmachlabor SuperLab,
zahlreichen Experimentalvorträgen oder der Mitarbeit bei der "ExperimentierKüche" des
Deutschen Museums in Bonn vorangetrieben. Seit 2009 ist Georg Schwedt Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Warenkunde und Technologie. Er lebt in Bonn und ist an der
dortigen Uni tätig. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.From the
Back CoverMehr als 9000 Meter tief im ErdinnerenGenau 9101 Meter schaffte der Tiefbohrer in
Windischeschenbach, dann versagte er aufgrund der großen Hitze von mehr als 300
Grad.Welche Schichten im Erdinneren stecken und wie diese beschaffen sind, das analysiert



Georg Schwedt hier höchst anschaulich. Er reistentlang der "Deutschen Vulkanstraße", und
ganz nebenbei erfahren die Leser zum Beispiel, dass sie sich bei einer Hornhautbehandlungmit
Bims die Füße mit dem Vulkangestein Magma schrubben.Unendliche Weiten oder die Chemie
der PlanetenWie setzt sich der Schweif eines Kometen zusammen oder welche chemischen
Bestandteile finden sich auf Sonne und Mond? Die Chemie der Planeten ist zwar schwer zu
erforschen, aber dafür spannend und faszinierend - ranken sich doch um Venus, Saturn oder
Mars Mythen aus alter Zeit und verbanden doch schon die Babylonier die Venus, den hellsten
Wandelstern, mit den Göttinnen.Aristoteles und Galileo Galilei: Wie alles anfingDieses Buch
bietet die neusten Erkenntnisse über Erde und Universum, gleichzeitig aber auch einen sehr
unterhaltsamen Rückblick auf die Anfänge der Wissenschaftsgeschichte. Von Aristoteles, der
um 334 v. Chr. eine Theorie über die Kugelgestalt der Erde entwickelte, bis zu Galileo Galilei,
der 1616 wegen seines Eintretens für das heliozentrische Weltbild von der Inquisition angeklagt
wurde, entsteht hier ein buntes, spannendes Bild, das große Lust auf Wissenschaft macht. --
This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Read more
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SUMÁRIOAPRESENTAÇÃOINTRODUÇÃOUNIDADE I – CIÊNCIA, TEOLOGIA, CULTURA E
POLÍTICA1- A CIÊNCIA DA RELIGIÃO COMO APORTE PARA A TEOLOGIA2-
A DIVERSIDADE RELIGIOSA COMO PARTE DA CULTURA3- A INFLUÊNCIA DA
RELIGIÃO NA POLÍTICA4- O AVANÇO DO ESTUDO DA RELIGIÃO NO CAMPO
CIENTÍFICO4.1- FILOSOFIA DA RELIGIÃO4.2- ANTROPOLOGIA DA RELIGIÃO4.3-
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO5- REFERÊNCIASUNIDADE II –
RELIGIÃO - CONCEITO CIENTÍFICO1- TIPOS DE RELIGIÃO2- RELIGIÃO,
RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE2.1- RELIGIÃO – INSTITUIÇÃO2.2- RELIGIOSIDADE –
COLETIVIDADE2.3- ESPIRITUALIDADE – PESSOAL3- RELIGIÃO E SEUS
SÍMBOLOS4- A COSMOVISÃO DAS RELIGIÕES4.1- JUDAÍSMO4.2-
CRISTIANISMO4.3- ISLAMISMO5- REFERÊNCIASUNIDADE III – PSICOLOGIA DA
RELIGIÃO1- PRINCIPAIS ESCOLAS DE PSICOLOGIA2- FUNDAMENTOS DA
PSICOLOGIA E A RELIGIÃO3- O NASCIMENTO OFICIAL DA PSICOLOGIA DA
RELIGIÃO4- CULPA, CULPABILIDADE E MATURIDADE RELIGIOSA5-
PSICOLOGIA PASTORAL – CONCEITO6- PSICOLOGIA DOS TIPOS7-
REFERÊNCIASUNIDADE IV – SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO1- INÍCIO DA
SOCIOLOGIA2- INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO3- DURKHEIM
E A RELIGIÃO COMO EXPRESSÃO DA SOCIEDADE4- A CRÍTICA DE MARX A
RELIGIÃO5- WEBER, RELIGIÃO E A SOCIOLOGIA COMPREENSIVA6-
REFERÊNCIASAPRESENTAÇÃOO presente material não tem a pretensão de ser um
conteúdo inovador no campo da pesquisa científica, mas uma coletânea bibliográfica dentro da
perspectiva cristã evangélica, abordando temas complexos a religiosidade sem deixar de ser
fiel aos conceitos teóricos dos autores citados. Todas as referências e estudos contidos nesta
publicação foram devidamente apontados nas notas de rodapé e/ou em locais apropriados.O
trabalho foi realizado como um desafio na preparação de um material (apostila) para a
Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ)[1] que pudesse servir como base na
preparação de novos líderes na África, mais especificamente nos países de língua
portuguesa.SOBRE O AUTOR: Casado, pai de 3 meninas, Teólogo com Formação Pedagógica
em Sociologia, pastor batista desde 2007 e autor do livro A Vida por um Triz (ficção) e do livreto
Manual das Células.INTRODUÇÃOAntes de entramos nos estudos específicos é importante
conhecermos alguns conceitos preliminares sobre aquilo que iremos nos debruçar ao longo do
livro/apostila. Não podemos nos lançar de forma precipitada a essa fabulosa empreitada
desprovidos de um conhecimento básico e introdutório sobre os assuntos que iremos estudar.
A intenção é que tenhamos uma base sólida de apoio para não nos distrairmos ao longo dessa
jornada.Acredito que não seja fácil falar sobre o sagrado dentro de uma perspectiva científica.
Desta forma, entendo que a intenção do seminário é nos equipar no extraordinário campo
acadêmico, sem que isso nos roube a estimada fé. O meio acadêmico é fortemente



influenciado pelo conceito de neutralidade do pesquisador, contudo, afirmamos de antemão
que, em se tratando de Teologia, essa neutralidade é praticamente nula, pois partimos de um
pressuposto da existência de algo ou alguém além da compreensão humana e que interage
conosco, Deus. A fé não pode ser vista como um empecilho ao aprofundamento teológico e
científico, antes, ela tem o seu lugar de destaque.Os assuntos abordados poderão gerar algum
desconforto e sentimento de improdutividade espiritual, pois serão subsidiados por citações de
autores que possuem olhares distantes da comunidade de fé. Entretanto, vale ressaltar que
estamos no meio acadêmico e preparatório para o exercício de um serviço que requer uma
maior elaboração racional. A Teologia é um campo que necessita do confronto para que o
obreiro possa ser mais bem lapidado.Todos os princípios relacionados terão como
fundamentação a fé cristã como objeto de estudo central, tendo eventualmente outras religiões
como provocação ao contraditório ou explicação mais generalista. As demais religiões estarão
especificadas e debatidas em tempo oportuno no decorrer da apostila. Da mesma forma, por
mais que a Teologia moderna receba a influência de diversas vertentes do saber científico,
iremos abordar de maneira mais incisiva a Psicologia e a Sociologia da Religião como proposta
fundamental de análise.A primeira unidade será utilizada para delimitarmos as ações da
Teologia voltada para o conhecimento científico, suas influências e refutações no que diz
respeito ao campo da fé cristã. Também será discutida a Religião como um fenômeno social
pertencente a uma cultura e como essa diversidade tem grande potencial para geração de
conflitos, principalmente quando estimulada a prática do proselitismo. Também veremos a
Religião como influência política e ação de domínio quando a Teologia deixa de exercer seu
papel crítico e pastoral. Finalmente abordaremos os campos científicos da Religião,
comentando sobre a filosofia e antropologia, além da Psicologia e Sociologia da Religião,
sendo as últimas de forma introdutória.A segunda unidade falará sobre a Religião de maneira
mais aprofundada, elaborando conceitos científicos, apresentando alguns tipos distintos de
Religião, além de fazer significativas distinções sobre ela, a religiosidade e a espiritualidade.
Será visto a importância dos símbolos na construção religiosa, culminando do uma detalhada
apresentação das comovisões das três maiores Religiões monoteístas do mundo: judaísmo,
cristianismo e islamismo.A terceira unidade entrará na Psicologia da Religião, apresentando os
fundamentos e os principais autores do campo científico da Psicologia primeiramente,
estabelecendo delimitações da mesma com a comunidade religiosa. Também será abordado o
nascimento da Psicologia da Religião, vendo o conceito de culpa, culpabilidade e maturidade
do indivíduo religioso. Faremos uma aproximação com a Psicologia Pastoral voltada para a
aplicação dos conhecimentos da Psicologia na compreensão alma humana, conhecendo as
principais diferenças do tipo masculino e feminino.A quarta unidade finalizará a compreensão
da Sociologia da Religião, as origens do pensamento sociológico, tendo como base uma crítica
ao capitalismo após a revolução francesa e industrial. Iremos conhecer os principais autores
clássicos da Sociologia e seus comentários sobre o sistema religioso de suas épocas.
Abordaremos pontualmente sobre a vida e obras dos fundadores da Ciência Social, Durkheim,



Marx e Weber e como eles interpretaram o poder da Religião sobre a sociedade.Foram
utilizados conteúdos de pesquisas realizadas em livros, artigos científicos, apostilas e sites
especializados na elaboração e organização desse material didático, sendo preservados os
direitos de autoria através das citações, referências e em notas de rodapé.UNIDADE ICIÊNCIA,
TEOLOGIA, CULTURA E POLÍTICANessa primeira unidade iremos tratar de temas variados,
mas todos direcionados a uma compreensão introdutória sobre o avanço da Ciência da
Religião e qual sua necessidade nos dias atuais. A Ciência tem evoluído de maneira rápida, não
somente as Exatas, Biológicas, Contábeis, da Natureza, mas também as Sociais ou Humanas.
Essa evolução tem ajudado os indivíduos a se conhecer melhor, percebendo que o outro,
muitas vezes contraditório, faz parte do todo e que precisa ser reconhecido como importante,
mesmo tendo uma cultura, uma ideologia política ou até mesmo religião diferente da nossa.A
Ciência da Religião nos motiva a prática da tolerância, tão importante nos dias atuais. É nessa
busca de conhecermos a nós mesmos que propomos um debate saudável e aberto para que
possamos crescer juntos, aprofundando nossa forma de estudar Teologia, utilizando
ferramentas necessárias e indispensáveis nesse tempo de ebulições sociais.1- A CIÊNCIA DA
RELIGIÃO COMO APORTE PARA A TEOLOGIAAlguns questionamentos são feitos acerca da
relação entre Teologia e a Ciência da Religião. Mas, afinal, as duas disciplinas falam sobre a
mesma coisa, são similares ou antagônicas? O que as aproximam e/ou as distanciam? Será
possível que a Ciência possa contribuir para o aprimoramento da Teologia? Certamente são
temas muito debatidos, disputados, sensíveis e que geram grandes controvérsias, pois são
como "pais e filhos emancipados" oferecendo respostas dentro de olhares próximos, mas
essencialmente diferentes.O certo é que uma não vive sem a outra, mesmo sabendo que a
Ciência da Religião há muito tempo, assim como inúmeras outras ciências, não vivem debaixo
do guarda-sol chamado Teologia. A Ciência da Religião se emancipou da Teologia. Sem dúvida
alguma, podemos afirmar que atualmente elas são coisas distintas, contudo, trabalham nas
mesmas áreas e possuem similaridades no objeto de interesse, aquilo que buscam
compreender, Deus e as diversas manifestações do Sagrado.De maneira bem objetiva
podemos dizer que a Teologia é um saber relacionado ao campo da fé, cuja racionalidade
depende da experiência no âmbito comunitário a que pertença o indivíduo. O teólogo, o sujeito
que possui um chamado vocacional dentro de sua comunidade de fé, possui prerrogativas
espirituais, sacerdotais e carismáticas que afirmam e validam sua relação com o divino.
Contudo, ele ou ela não podem ser apenas meros reprodutores literais dos escritos, credos e
tradições de seus antepassados, mas críticos, reformuladores de pensamentos, fazendo
inovações e contextualizando a exercício da fé, sem que haja perda na essência do saber
sagrado. A Teologia que não permite novas análises está fadada a irrelevância e, certamente,
perderá o sentido ao logo do tempo.Nem sempre o teólogo está à procura de harmonia ou
consensos em sua comunidade religiosa, antes ele pode ser um incentivador que provoca
questionamentos, fazendo o papel de crítico em busca de melhoramentos. É esse grau de
inconformismo que faz com que o teólogo avance em sua busca racional de novos padrões



para legitimar e atualizar a fé de sua comunidade religiosa. O aprofundamento teológico
moderno parte da premissa de que a dimensão científica não pode ser descartada como fonte,
mesmo que periférica, do exercício pastoral ou sacerdotal que visa aperfeiçoar o indivíduo e a
sociedade como um todo.A dificuldade de compreender a Teologia como Ciência está
relacionada à sua restrição no que diz respeito à autoridade, ou seja, aquilo que a controla ou a
direciona como objeto de análise. Contudo, o espírito crítico que a impulsiona é um movimento
por si só libertário e pouco compreendido no meio acadêmico e muitas vezes desprezado como
fundamentação e cientificidade genuína.As próprias escolas teológicas ao longo da história
servem de argumentação na construção de uma "ciência teológica" ou "teologia científica", pois
elas impõem questionamentos racionais e tecem críticas pragmáticas aos instrumentos que
pretensamente se colocam como autoridade, até mesmo instituições, denominações e
tradições, sendo libertador e produtor de novas autoridades e novos questionamentos. A
Teologia é dinâmica e cada vez menos dogmática.O caráter científico da Teologia não a
outorga o lugar de Ciência aos moldes acadêmicos, mesmo entendendo sua singularidade nos
aspectos críticos e pragmáticos em sua leitura e construção do saber. É importante salientar
que o teólogo é um pensador que habita dentro de um universo religioso, alicerçado em sua fé
pessoal e comunitária. Sua concepção teológica parte desse pressuposto, ela não é generalista
e nem está acima de sua comunidade, sendo, contudo, racional e auxiliadora para o
fortalecimento da mesma.A Teologia se comunica com a Ciência através de métodos rigorosos,
construída com elementos, categorias e procedimentos científicos, mas, como a filosofia, a
literatura, as artes e outros, não permanecer estrita às suas regras. Para o professor Luiz Carlos
Susin[2], são três as exigências epistemológicas da construção teológica contemporânea:"Ao
sair do engessamento metafísico da escolástica, a Nouvelle Théologie, desde a década de
1940, esclareceu-se epistemologicamente com três exigências: 1. Estudo crítico das fontes
literárias e da história, incluída a tradição doutrinária; 2. Confrontação com os saberes e a
cultura contemporâneos; 3. Preocupação “pastoral” da teologia. Esta última exigência mostra o
que há de mais peculiar no saber teológico: um saber pragmático, como serviço ou ministério,
desde uma comunidade de fé, serviço para dentro dela mesma e para fora dela. No entanto, as
outras duas exigências tornaram a teologia e a própria fé um saber com marcas de
historicidade, de hermenêutica, de provisoriedade e pluralismo. Por isso se deve falar em plural,
em teologias." (SUSIN, 2006, p.558).O estudo do conhecimento teológico deve ultrapassar a
mera abstração metafísica e mergulhar em critérios além da experiência pessoal do
pesquisador, agregando fatos históricos e culturais em sua análise crítica. Assim também, a
Teologia tem seu papel pastoral, mesmo que subjugada a critérios hermenêuticos e
historiográficos. É necessário reforçar o conceito de que ela se distingue da Ciência da Religião
por não ter o mesmo lugar de partida ao mesmo tempo em que sua finalidade última é o serviço
ou o ministério em sua comunidade religiosa. A chave para a compreensão está no pré-
requisito fé.Outro ponto de grande relevância é a compreensão de que a Ciência da Religião
está comprometida com uma pretensa neutralidade para fazer suas investigações sobre os



fenômenos religiosos, teoricamente, fora do contexto de seu objeto de pesquisa. O cientista
não está necessariamente alicerçado a uma crença pessoal no sagrado, mas parte da ciência,
teoricamente, isento de um compromisso com uma comunidade de fé, com um credo religioso
e com o pragmatismo teológico. É lógico que esse argumento é controverso, pois nenhum
cientista é totalmente livre de qualquer teor ideológico ou até mesmo religioso. Contudo, isso
não o desqualifica, apenas o torna ciente de suas limitações analíticas, levando-o a tentar
mitigar eventuais interferências na elaboração de seus estudos.O fenômeno religioso pode ser
interpretado pela Teologia e pela Ciência da Religião através de métodos, abordagens e
indivíduos diferentes, sem que isso ponha necessariamente as duas disciplinas em contradição
uma com a outra. É até possível um trabalho de cooperação para melhor eficiência no campo
acadêmico, assim como maior sensibilidade humana e social nas comunidades de fé. O
intercâmbio de informações aprimoram as duas vertentes do conhecimento e não são poucas
as vezes que o teólogo, na busca de maior aprofundamento, assume o papel de cientista da
religião, porém as duas áreas de atuação continuam sendo de campos diferentes, mesmo com
contendo grandes similaridades."Há um ponto onde a teologia não é ciência: quando trata da fé
e da revelação. A própria teologia afirma que não é ciência de Deus, porque não há tal ciência.
Se a teologia quiser ser ciência e fazer parte da academia, só poderá ser ciência da
religião." (HIGUET, 1999, p. 2.).Essa distinção é claramente observada quando entendida que a
Ciência da Religião procura analisar criticamente e dialeticamente os sistemas interpretativos
da cultura da religião, ou seja, ela não inicia sua jornada a partir dos dogmas oficiais ou
modelos teológicos confessionais, mas da experiência humana concreta, na dimensão religiosa
em toda a experiência genuína.2- A DIVERSIDADE RELIGIOSA COMO PARTE DA
CULTURAEstudar a religião dentro dos parâmetros científicos não é tarefa fácil, pois isso
implica diretamente no exercício da tolerância, que facilmente é interpretada por algumas
pessoas ou grupos mais fundamentalista como afrouxamento da fé ou desvio doutrinário. A
tolerância religiosa é fundamentada na capacidade de ser imparcial diante dos assuntos que
estão sendo debatidos, respeitando opiniões diferentes em prol de um amadurecimento
humano, social e científico.Ser imparcial é diferente de ser neutro. As Ciências exigem a
máxima neutralidade do pesquisador para que seu trabalho não seja contaminado. A afirmação
é verdadeira, mas também entendemos que o homem é um ser social e que no campo das
Ciências Humanas e Sociais isso é praticamente impossível, desta maneira, a participação do
homem é contada como uma variável pertencente ao escopo do projeto.Assim, a neutralidade
perde valor e é substituída pela imparcialidade. O sujeito neutro é aquele que não tem qualquer
tipo de opinião sobre um determinado assunto, contudo, o imparcial tem seus conceitos e
valores bem definidos, mas evita e se esforça para não torna-lo evidente ou que influencie em
suas tomadas de decisão. O verdadeiro Cientista da Religião não é neutro, ele é imparcial.
Somente com a máxima imparcialidade que os bons teólogos e estudantes da Ciência da
Religião podem avançar sem que haja contaminação no resultado de suas pesquisas.Sobre a
diversidade religiosa é fato conhecido que em nenhum período da história da humanidade



houve uma religião única, a qual todos os homens a reverenciasse como verdadeira. O mundo
sempre foi diverso e cada povo ao longo do processo histórico foi desenvolvendo suas crenças,
mitos, deuses e princípios sagrados, sendo estes, escritos ou simplesmente reproduzidos pela
tradição oral.Sempre houve sincretismo religioso e algumas religiões foram extintas, outras
fortalecidas, tornando-se complexas e bem estruturadas. Dentro desse contexto de diversidade,
contudo, também é fato que a intolerância religiosa promoveu muita discórdia, guerras e mortes
no percurso do tempo. Possivelmente a raiz de muitos conflitos e perseguições tenha sido a
imposição de uma fé como única e oficial de um povo ou nação e a consequente exclusão das
outras.Tudo isso faz parte da experiência humana. A diversidade sempre foi motivo de
controvérsias, não somente no que diz respeito à religiosidade, mas como algo latente na
preservação intuitiva ou racional de uma cultura. Nesse sentido o desejo de preservação do
sagrado pode levar a uma supressão do outro como tentativa de manter viva a pureza da matriz
religiosa e a história dos antepassados desse povo. A imparcialidade científica é, por tanto,
fundamental para reconhecer que, em termos de Religião, a variedade, é algo inexoravelmente
humana. O panorama religioso que o mundo oferece é multiforme, querendo nós ou não. O
autor Émile Durkheim afirmou que:“No fundo, portanto, não há religiões falsas. Todas são
verdadeiras a seu modo: todas correspondem, ainda que de maneiras diferentes, a condições
dadas da existência humana. [...] Todas são igualmente religiões, como todos os seres vivos
são igualmente vivos, dos mais humildes plastídios ao homem.” (DURKHEIM, 1996, p.
VII).Durkheim é considerado o pai da Sociologia e ele entendia que todas as Religiões são
verdadeiras, pois adotam uma forma humana de representação simbólica que busca traduzir
alguma necessidade humana, seja ela individual ou social. Contudo, é possível deduzir em sua
leitura que algumas Religiões são construídas de forma mais elaboradas, ricas em ideias e
sentimentos, podendo ser interpretado como facilitador para o desenvolvimento de uma cultura
também mais elaborada, sem que isso incorra em menosprezo e desvalorização das outras.O
fenômeno religioso, portanto, é parte fundamental de uma cultura, sendo este, por vezes, a
própria cultura como é o caso dos judeus, por exemplo.O princípio da tolerância é manifestado
quando se compreende as Religiões tentam fornecer respostas a inquietações existenciais. É
essa tendência a admitir, nos outros, maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou
mesmo diametralmente opostas às adotadas por si mesmo que faz a tolerância ser um
instrumento é vital para o convívio salutar entre as pessoas, entendendo que o outro possui
uma história e que merece ser respeitada em sua particularidade e autonomia de vontade.A
dificuldade é aliar o ímpeto proselitista[3], muitas vezes formulado dentro de um parâmetro
teológico distorcido. É possivelmente cabível que um teólogo possa promover proselitismo, mas
é inconcebível que um cientista da Região trilhe esse caminho. Talvez seja nesse ponto a
origem dos grandes conflitos acerca da Religião, a tentativa de “converter”, atrair novos adeptos
para o seu grupo religioso, outorgando ao outro um tom pejorativo e de menos valor.Aqui
paramos para a primeira pausa pastoral. A mensagem do evangelho orienta que os discípulos
de Jesus preguem a mensagem de salvação a todos os povos e que façam novos discípulos. O



evangelismo como atitude intencional deve ser o de anunciar a Cristo entre os homens, e isso,
é basilar e totalmente coerente com fé cristã histórica. A distorção ocorre quando o seguidor
dessas orientações tenta promover a conversão do outro forçando uma fé inexistente,
coagindo, pressionando de forma agressiva, intimidando física e psicologicamente. Esse
proselitismo é maléfico e altamente explosivo ao logo do tempo, sendo opressor e ineficaz para
aquilo que se propõe. A pregação é do homem, a conversão é ato de Deus através do Espírito
Santo e isso não vem nem por força e nem por violência.3- A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NA
POLÍTICAMas, o que é a política? Aristóteles disse que “o homem é um animal político”, ou
seja, o ser humano é um ser político por que participa da vida em sociedade. Nesse sentido, a
política faz parte da vida na cidade. A palavra política vem da raiz grega “polis” que significa
cidade. O desenvolvimento da sociedade começou a existir por conta da ordem social, com
isso, a política foi o meio para se estabelecer normas e leis que ajudasse na administração e no
bem estar de todo cidadão da polis.O ser humano pode começar a cumprir seus deveres e
exigir seus direitos, o que se tornou possível por meio da política. Ela tem suas implicações em
vários ramos da sociedade, contudo, essa nomenclatura, no decorrer do tempo sofreu várias
transformações e atualmente é mais bem definida como a “ciência da governança de um
Estado ou Nação e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses.”[4].A
política como governança do Estado nos remete diretamente as questões relacionadas ao
poder de decisões que influenciam todas as pessoas de uma comunidade ou nação. “O
objetivo do Estado deve ser o de fazer o indivíduo feliz, facilitando-lhe a prática das virtudes”.
(HEERDT, 2000, p. 103). A política deve promover o bem comum a todos e trazer harmonia
entre as pessoas.Nessa relação de poder a igreja apareceu com um papel protagonista ao
longo da civilização ocidental após Cristo. São inúmeros aspectos interligados, mas um deles
diz respeito à função da religião na vida política do cidadão e da sociedade em um todo. É uma
questão muito debatida e estuda por cientistas da religião, que teve início ainda na antiguidade
grega, percorrendo toda história e que continua gerando grandes e acalorados controvérsias no
meio acadêmico e eclesiástico.Durante muitos séculos o cristianismo esteve diretamente ligado
ao poder do Estado (Roma) e isso transformou uma pequena comunidade dissidente do
judaísmo, composta principalmente de pessoas simples, na maior instituição religiosa do
mundo.“Os cristãos sofrem violenta perseguição pelo Império Romano, que começa com Nero
(54 a 68), numa reação ao crescimento do cristianismo e à recusa dos cristãos em venerar o
imperador. No entanto, com a crescente difusão cristã pelo império, a situação muda em 313,
quando Constantino concede liberdade de culto aos cristãos e reconhece oficialmente o
cristianismo como religião pelo edito de Milão. Em 392, com o imperador Teodósio, o
cristianismo trona-se a religião oficial do Império Romano, deixando de ser uma crença de uma
minoria perseguida para se transformar em religião do Império”. (Ibidem, p. 143, 144).O
movimento foi ganhando força política até chegar no “Sacro Império Romano” que dominou
parte da Europa por muitos séculos. A Igreja e o Estado eram uma coisa só, mesmo que com
alternâncias do poder político entra as nações. A experiência comprovou através da história que



foi um longo período de grandes perseguições dentro e fora da igreja, Guerras Santas e
autoritarismo contra qualquer tipo de pensamento contrário ao oficial. A Idade Média[5] virou
praticamente sinônimo de “Idade das Trevas”. A busca para compreender a influência negativa
dessa união chegou até os tempos modernos. Contudo, como conciliar os diversos conflitos de
interesses dentro de uma cultura que começava a possuir grande diversidade de pensamento,
principalmente, após a Renascença[6]?“Quando se formaram os Estados nacionais, há mais
liberdade de expressão, embora muitos deles tenham se transformado em Estados absolutistas
autoritários. Agora a atenção dos governantes já não estava voltada, como na Idade Média,
para Deus e para a Igreja, mas para os próprios súditos e, muitas vezes, para o interesse
próprio e para a própria família” (Ibidem, p. 174).A Reforma Protestante emergiu de maneira
avassaladora e ganhou força nesse período, trazendo grande instabilidade à supremacia
religiosa na política. Muitas nações aderiram ao movimento Protestante e de desvincularam do
cristianismo Católico, mas continuavam abraçados a ideia de possuir uma religião oficial. Como
fazer novamente a separação entre Igreja e Estado?Os batistas forma um dos primeiros a
entender que a igreja não poderia mais se confundir com o Estado e que eles deveriam ser
autônomos e independentes. Alguns pesquisadores cristãos acreditam que essa discussão
sobre a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado no meio batista pode ser
reportada a inícios do século XVII, em 1612 e 1614 na Inglaterra e futuramente nos Estados
Unidos por volta do início do século XIX, em 1801[7].É importante comentar que, no campo
crítico e acadêmico, nem sempre essa relação de separação foi entendida como verdadeira,
pois a igreja, tanto Protestantes como Católica, sempre tiveram um forte poder influenciador
dentro da sociedade e, consequentemente, no Estado. Assim, alguns cientistas da religião e
cientistas políticos entenderam que o sistema de governo foi e ainda continua sendo
manipulado para fazer com que o Estado sirva a igreja ou ao sistema religioso dominante. A
influência pode ser vista de diversas formas da vida cotidiana, inclusive na economia.“A
emancipação do tradicionalismo econômico aparece indubitavelmente como um fator de apoio
à tendência de duvidar da santidade da tradição religiosa, e de todas as autoridades
tradicionais. É necessário notar, todavia, algo que muitas vezes tem sido esquecido, o fato de a
Reforma não ter implicado na eliminação do controle da Igreja sobre a vida cotidiana, mas
antes na substituição do controle vigente por uma nova forma.” (WEBER, 1999, p. 20).Max
Weber (1864 – 1920) é considerado como um dos pais da Sociologia e seu livro “A ética
protestante e o espírito do capitalismo” lançou luz para importantes debates sobre as questões
econômicas dentro da perspectiva política e religiosa. Mesmo não sendo o primeiro, seus
conceitos foram inovadores e contribuiu na tentativa de redimensionar o poder influenciador da
igreja e de seu sistema teológico na cosmovisão de toda uma sociedade. A ciência começava a
fazer sérios e importantes questionamentos quanto à validade da Religião para o crescimento
da coletividade. Será que ela era efetivamente boa ou escondia armadilhas que aprisionava e
deixava cativa a mente humana?Para Karl Marx[8], esse poder influenciador é o inverso, sendo
a igreja manipulada para servir aos governantes, ou seja, a elite detentora do capital. Ele



entendia que essa influência era transformada em alienação e ela poderia acontecer em dois
momentos distintos: 1- na área econômica, quando os trabalhadores são alienados do fruto de
seu trabalho pela posse privada da produção; 2- e em outras áreas da sociedade, incluindo a
política, quando eles não tomam consciência dos seus interesses como classe. Assim, a
alienação política acontece quando a alienação econômica da classe trabalhadora é justificada
ideologicamente por meio de leis, discursos, práticas, rituais e símbolos.De acordo com Marx, a
relação entre religião e política no ocidente segue um padrão bem previsível, fundamentado na
desigualdade de classes. Para ele, a religião, como instituição social, contribui incisivamente no
processo de alienação das massas, pregando a passividade e a resignação. Não é por
coincidência que, para esse autor, o Estado socialista ou comunista deveria ser ateu e reprimir
quaisquer tipos de manifestações religiosas, principalmente cristã e monoteísta. Para ele,
somente em uma sociedade ateísta, o indivíduo seria capaz de se libertar da alienação imposta
pela burguesia capitalista.Essa discussão antiga foi ganhando força e importância. Teólogos
discordavam das concepções weberianas e marxistas entendendo que o evangelho tem caráter
libertador e que manipulações podem até acontecer, mas são duramente repreendidas pela
própria Bíblia. A Convenção Batista Brasileira (CBB) registrou na própria Declaração
Doutrinária[9] um capítulo específico sobre o assunto:XV - Liberdade ReligiosaDeus, e somente
Deus, é o Senhor da consciência.1 - A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do
homem, inerente à sua natureza moral e espiritual;2 - Por força dessa natureza, a liberdade
religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano;3 - Cada pessoa tem o direito
de cultuar a Deus, segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer
espécie;4 - A Igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza,
objetivos e funções;5 - É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade
religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo;6 - O Estado deve ser leigo e a Igreja
livre. Reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos
cidadãos e a ordem justa da sociedade, é dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como
respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à
vontade e à lei de Deus;1. Gn 1.27; 2.7; Sl 9.7-8; Mt 10.28; 23.10; Rm 14.4-9,13; Tg 4.122. Js
24.15; 1Pe 2.15,16; Lc 20.253. Dn 3.15-18; Lc 20.25; At 4.9-20; 5.294. Dn 3.16-18; 6; At
19.35-415. Mt 22.21; Rm 13.1-76. At 19.34-417. Dn 3.16-18; 6.7-10; Mt 17.27; At 4.18-20; 5.29;
Rm 13.1-7; 1Tm 2.1-3
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