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Introdução 
 

Quantos tipos de Cristianismo existem? Qual a 

importância da vida em comunidade para os judeus? Quais são as 

obrigações de um muçulmano? Como são os deuses do 

Hinduísmo? Em que acreditam os taoístas? Quem são os orixás? 

Essas e outras perguntas vão organizar nossa viagem pelos 

caminhos do sagrado ao redor do mundo.  

Nessa jornada, vamos estudar os fundamentos e princípios 

das religiões com maior número de adeptos em diversos países do 

planeta e algumas das mais importantes no Brasil. Nosso objetivo 

é descobrir como as religiões orientam a forma de vida de seus 

fiéis, organizam o calendário das comunidades, estabelecem ritos, 

tradições e festividades e determinam a cultura dos diferentes 

povos. Ressaltamos a importância de diversas outras manifestações 

religiosas que não foram tratadas nesse exemplar, como muitas de 

matriz indígena e africana, dada nossa limitação de páginas. 

Essa obra é parte do projeto Roteiros do Sagrado, 

contemplada pela Lei Aldir Blanc de apoio à cultura (Lei Federal 

14.017/2020) no município de Hortolândia, no estado de São 

Paulo. Ela também conta com o apoio da Secretaria Municipal de 

Cultura de Hortolândia. Ela busca esclarecer algumas das 

principais questões religiosas para o público geral, incluindo os 

jovens, apresentando a temática pelo olhar da cultura. Que tal 

conhecer um pouco mais sobre as religiões do mundo? Siga o 

nosso roteiro! 

 

A autora 
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A religião e o Ensino Religioso 
 

O conceito de religião é bastante amplo e compreende uma 

grande gama de formas de expressão cultural, unindo instituições, 

costumes, valores, literatura e arte. De acordo com o Censo do 

IBGE de 2010, o Brasil revela-se como uma nação predominante 

cristã, com sua maioria católica (cerca de 64,6% do total da 

população), com forte crescimento dos evangélicos pentecostais e 

neopentecostais. Já em termos mundiais, os dados da BBC World 

Service indicam que existem cerca de 2 bilhões de cristãos 

distribuídos ao redor do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de 

muçulmanos, cerca de 750 milhões de hinduístas e 500 milhões de 

budistas. Estes dados mostram a importância das diferentes 

religiões ao redor do mundo, apresentando visões muito distintas 

sobre o sentido da vida, levando à necessidade de compreensão e 

aceitação do Outro a partir de seus rituais, orações, templos e 

formas de conceber seus deuses. 

A própria palavra “religião” é originada do termo latino 

religio, que significa um conjunto de normas, regras, advertências e 

proibições gerais. Ainda que não tivesse ligação com divindades, 

em sua origem, o conceito passou a designar o conjunto de dogmas 

e crenças relacionados a uma ou várias divindades de forma regrada 

e normatizada. Toda religião implica no sentimento de obediência 

e de veneração a um (ou diversos) deus, às suas regras morais (tanto 

para a conduta individual quanto para a vida coletiva) e às práticas 

rituais, como o sacrifício e a prece. A forma individual de vivenciar 

e experimentar a religião é chamada de religiosidade, enquanto 

toda religião determina um conjunto de formas coletivas de viver 

o sagrado.  
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Existem vários tipos de religiões diferentes, de acordo com 

sua concepção teológica, ou seja, com a forma como elas 

concebem o sagrado. As religiões monoteístas são aquelas que tem 

como base a existência de um único deus, responsável pela criação 

de todo o universo, como é o caso do Cristianismo, do Judaísmo e 

do Islamismo. As religiões de matriz africana, como o Candomblé 

e a Umbanda, também são monoteístas: ainda que existam a 

presença dos diversos orixás, estas religiões concebem a existência 

de um único deus supremo, responsável pela criação de todas as 

coisas, chamado comumente de Olorum ou Olodumaré. Há 

também as religiões politeístas, que acreditam na existência de 

diversos deuses, que podem possuir uma hierarquia ou um 

panteão, como é o caso do Hinduísmo, da religião da Grécia 

Antiga, da Roma Antiga e do Antigo Egito. Uma terceira categoria 

de religiões é o grupo das panteístas, que defendem que tanto o 

criador como as criaturas e coisas criadas são parte de uma mesma 

entidade, como é o caso do Taoísmo. Por fim, há religiões não-

teístas, ou seja, que não acreditam na existência de criadores 

universais nem de deuses absolutos, como é o caso do Budismo.  

É possível realizar outro tipo de classificação dentro das 

diversas religiões do mundo, que é agrupá-las de acordo com a sua 

revelação. Existem religiões baseadas na crença de que houve uma 

revelação, feita por uma entidade sobrenatural, que determinou 

quais são os dogmas nos quais os fiéis devem acreditar e quais são 

os ritos que devem ser seguidos – como ocorre, por exemplo, entre 

os judeus, os cristãos, com a revelação dos 10 mandamentos para 

Moisés no Monte Sinai, por Deus, ou com os muçulmanos, pela 

revelação do Corão para o profeta Maomé através de seus 

encontros com o Anjo Gabriel, que teria lhe passado as mensagens 

de Alá. Estas são as religiões reveladas. Há, por outro lado, as 
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religiões místicas, nas quais não existe um sistema de crenças 

definido, sendo consideradas como filosofias de vida. Por fim, 

existem as religiões naturalistas, que também não possuem um 

sistema de crenças definidos, mas acreditam que existem 

divindades e espíritos nas manifestações das forças da natureza.  

O Ensino Religioso tem como grande desafio o estudo das 

principais religiões do mundo, compreendendo-as como 

elementos culturais que foram construídos pelas sociedades ao 

longo de sua história e que, dessa forma, modificaram a forma de 

viver, de ver o mundo, de se alimentar, de se vestir e de se 

relacionar com o próximo dentro e fora de sua comunidade. Por 

isso, é importante compreender que todas as religiões, 

independentemente do número de adeptos e da proximidade ao 

nosso cotidiano, têm igual validade e importância para a 

compreensão da diversidade das tradições, das práticas humanas, 

das formas de experimentar a vivência com o sagrado e de 

demonstrar sua fé no cotidiano. Estudar as diversas religiões, em 

última instância, é uma forma de conhecer as mais variadas formas 

como o homem lida com o desconhecido ao redor do mundo – 

visto que ninguém pode “ver nem tocar seu deus”. Que tal 

mergulhar nessa aventura? 
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O Cristianismo 
 

Durante a vida de Jesus Cristo, no século I da Era Cristã, a 

Palestina era dominada pelos romanos. Neste período, a religião 

oficial na região era o Judaísmo – inclusive o próprio Jesus Cristo, 

de acordo com a tradição cristã, era judeu, tendo como livro 

sagrado a parte que atualmente é conhecida como o Antigo 

Testamento da Bíblia Sagrada. A mensagem passada por Jesus não 

pretendia, assim, romper com a tradição religiosa judaica, mas sim 

realçar os princípios éticos da fraternidade e do amor, 

contrapondo-se à formalidade religiosa em voga no período, como 

era costume com os judeus devotos da Torá – os fariseus - e com 

a aplicação da lei de Moisés. Esta mensagem, que dava mais 

importância ao lado espiritual da religião e menos às questões 

legais, ganhou popularidade entre as camadas mais simples, através 

de parábolas, especialmente através da língua comum, o aramaico.  

Após a morte de Jesus, aqueles que se tornaram seus 

seguidores passaram a ser chamados de cristãos, reunindo-se em 

pequenas comunidades para manter vivos seus ensinamentos – 

ainda que continuassem participando ativamente das tradições 

religiosas judaicas. O mais importante evento, nesse momento, foi 

a realização do Concílio de Jerusalém, a primeira assembleia cristã, 

que deu origem a duas perspectivas de continuidade da mensagem 

de Jesus: de um lado estavam os seguidores que queriam enfatizar 

a raiz judaica da nova fé, sob a liderança do apóstolo Tiago; de 

outro lado, os que buscavam uma expansão da mensagem de 

Cristo de forma imediata para o mundo greco-romano, sob a 

liderança de Paulo. Como resultado, o Concílio determinou a 

expansão aos poucos, tendo como o apóstolo Pedro o líder desse 

processo.  
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A sobrevivência do movimento religioso iniciado na 

Palestina por Jesus se deu, em grande parte, pela ação de Paulo, um 

dos principais divulgadores da mensagem cristãs em Anatólia, 

garantindo que a mensagem cristã se espalhasse pelo mundo 

helênico. A crença, que até então era famosa entre as camadas mais 

pobres, como pescadores e camponeses, passou a conseguir mais 

adeptos entre as camadas médias dos centros urbanos, adaptando-

se progressivamente às formas de expressão mística do Oriente. A 

partir de então, seu culto passou a utilizar o grego como língua, 

fazendo-se também a tradução da Bíblia (a versão dos Setenta).  

A expansão do Cristianismo está intimamente ligada à 

expansão do Império Romano e à criação de novos reinos. 

Quando a religião começou a se inserir na Anatólia, a região era 

dominada pelos romanos e, a partir da destruição de Jerusalém, 

vários cristãos passaram a viver na periferia de Roma com outros 

judeus, incluindo o apóstolo Pedro. Com isso, Roma tornou-se a 

sede do Cristianismo, recebendo várias celebrações de culto em 

língua latina. Algum tempo depois, a Bíblia também foi traduzida 

pelo latim, na versão de São Jerônimo conhecida como Vulgata.  

Na primeira etapa, do século I ao século III, todas as 

formas de Cristianismo foram perseguidas no Império Romano, 

sendo Nero o primeiro a incentivar a caça aos cristãos, acusando-

os de provocar o incêndio em Roma, em 64 E.C. Essa fase contou 

com diversas mortes, como a de Pedro e de Paulo. Houve nova 

perseguição intensa sob o mandato de Domiciano, em 92 E.C. Já 

os imperadores antoninos, no século III, não criaram hostilidades 

abertas, mas permitiam a denúncia e o julgamento. A visão de 

Roma sobre os cristãos começou a se modificar somente a partir 

do governo de Constantino, com a proteção e o estímulo da fé 
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Cristã. Com Teodósio I, ao final do século IV, o Império Romano 

transformou-se oficialmente em um Estado cristão.  

Inicialmente, as diversas expressões do Cristianismo eram 

professadas apenas pelos judeus que viviam na periferia de Roma, 

sendo difundidas logo pelas camadas mais pobres e pelos escravos. 

Com os decretos de oficialização e liberdade, a religião tornou-se 

uma ferramenta de promoção social e obtenção de cargos públicos. 

Aos poucos, atingiram a nobreza. Sendo os romanos um povo 

bastante ligado às leis e às normativas, cada vez mais o Cristianismo 

tendeu a organizar sua estrutura de padres e bispos. Os romanos 

dividiram os territórios onde a religião católica era proeminente em 

paróquias e dioceses, à frente dos quais estavam os párocos e 

bispos, todos sob o olhar do Papa, o chefe maior da Igreja, sendo 

o bispo de Roma e o sucessor do apóstolo Pedro.  

 

O Texto Sagrado do Cristianismo: a Bíblia 
 

A Bíblia é o livro sagrado de todos os grupos cristãos, 

sejam eles católicos, evangélicos, ortodoxos, protestantes ou 

mórmons. Ela é considerada como uma transcrição inspirada 

diretamente por Deus para a compreensão de tudo o que é humano 

e terreno. Ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento, 

escrito pela comunidade judaica cerca de mil anos antes da Era 

Cristã, e o Novo Testamento, composto pelos discípulos de Jesus 

Cristo ao longo dos quatro primeiros séculos da Era Cristã. A 

primeira pessoa a citar as duas partes como um único livro foi São 

Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim durante o século IV, a 

Vulgata, dando a ela o nome de Biblioteca Divina – visto que 

“Bíblia” deriva do termo grego “Bíblos” que significa livro ou rolo. 

Ela foi adotada pelo Cristianismo a partir do ano de 200 E.C., 
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tendo sido escrita por várias mãos, como profetas, reis, poetas, 

sacerdotes e escribas, em um período de mais de mil e seiscentos 

anos.  

A Igreja Católica definiu que a Bíblia possui 73 livros 

oficiais. O Antigo Testamento possui 46 livros: os cinco livros do 

Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio; 

os cinco livros da Poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e O 

Cântico dos Cânticos; os doze livros de História: Josué, Juízes, 

Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 

Esdras, Neemias e Ester; os dezessete livros dos profetas: Isaías, 

Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel (os cinco profetas 

maiores), Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 

Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias (os doze 

profetas menores); os Deuterocanônicos (ou livros do Segundo 

Cânon): Tobias, Judite, I Macabeus, II Macabeus, Sabedoria, 

Eclesiástico e Baruque. Estes últimos sete livros são exclusivos da 

Bíblia Católica, visto que as outras religiões cristãs e o Judaísmo os 

consideram como apócrifos, ou seja, livros escritos na comunidade 

cristã sem o reconhecimento da autoridade religiosa. Esta Bíblia 

também traz trechos extras nos livros de Daniel e Ester.  

O Novo Testamento, por sua vez, é uma compilação de 

vários textos escritos sobre a vida de Jesus Cristo e sobre seus 

ensinamentos, trazendo uma nova mensagem, substituindo o deus 

guerreiro e vingativo do Antigo Testamento pelo deus 

misericordioso e cheio de amor do Sermão da Montanha. Ele é 

composto por quatro Evangelhos (palavra que significa “a boa 

nova”): Mateus, Marcos, Lucas e João, organizados 

cronologicamente pela data que foram escritos; por um livro de 

História, o Ato dos Apóstolos; por 21 Epístolas (uma carta ou 

lição): 1 Coríntios; 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 
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Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 

Timóteo, Tito, Filemom, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 

2 João, 3 João, Judas; e pelo livro do Apocalipse. 

Em sua origem, a Bíblia não possuía divisão por capítulos 

e versículos. Em 1227 E.C., o professor Stephen Langton criou a 

divisão dos capítulos para tornar a leitura mais fácil e fluída, além 

da facilitar a identificação das citações. Vários anos depois, em 

1551, outro estudioso, Robert Stephanus, notou que eram 

necessárias novas divisões, determinando os versículos. Os textos 

bíblicos mais antigos encontrados até a atualidade são um 

pergaminho escrito em hebraico pelo profeta Isaías no século II 

a.C., descoberto nas cavernas do Mar Morto em 1947, sendo parte 

dos famosos Manuscritos do Mar Morto, além de um papiro em 

que se pode visualizar um trecho do Livro de João, também datado 

do século II a.C. 

Os textos bíblicos foram escritos em diversas línguas, 

como o aramaico, o hebraico e o grego. O primeiro livro de grande 

importância a ser publicado pelo método desenvolvido por 

Gutemberg, com o desenvolvimento da imprensa no século XV, 

foi a Bíblia latina, de tal forma que, antes mesmo de 1500, ela já 

havia sido distribuída em seis idiomas: o italiano, o francês, o 

alemão, o holandês, o catalão e o tcheco, com base na versão em 

latim. A partir do século XVI, os manuscritos hebraicos e gregos 

chegaram à Europa Ocidental, permitindo traduções diretas – 

como a feita por Erasmo de Roterdã do Novo Testamento direto 

do grego. Isso permitiu o entendimento de alguns trechos até então 

confusos da Bíblia, que nada mais eram do que um problema de 

tradução dupla. A versão em português da Bíblia só surgiu em 

1748. 
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No entanto, a divulgação em ampla escala da Bíblia foi 

causa de uma grande polêmica dentro da Igreja Católica, que 

durante muitos anos deteve o monopólio dos textos sagrados. Esta 

foi uma das principais reivindicações da Reforma Religiosa do 

século XVI, especialmente de Martinho Lutero, a partir de quando 

se tornou possível a livre interpretação das Escrituras por cada fiel, 

garantindo a formação de novas religiões cristãs. 

Ainda que religião e ciência sejam comumente vistas como 

campos opostos, os cientistas veem a Bíblia como uma importante 

fonte de conhecimentos históricos, visto que suas narrativas são 

comparadas a outros documentos da época e aos conhecimentos 

contemporâneos, transformando-se em um importante 

documento para os estudos arqueológicos. Os historiadores 

compreendem a Bíblia como um conjunto de textos que contém a 

visão de mundo de um povo, de uma cultura dentro de um 

contexto específico, sendo importantes para a compreensão 

daquele grupo.  

 

As festas religiosas do Cristianismo 

 

Celebrar os deuses através de festividades é uma atividade 

comum a todos os povos, em diferentes espaços e tempos. Para 

esse propósito, são reservadas datas especiais. Estas festas são 

ligadas ao cotidiano das sociedades, à sua economia agrícola e às 

divindades adotadas por cada grupo para sua proteção, fazendo 

com que fossem conhecidas as festas religiosas para abençoar a 

semeadura, o trabalho, o campo e a vindima. Na Grécia e na Roma 

antigas, cada ação de um agricultor adquiria um sentido religioso 

diferente, por tudo era regido pela religião – desde a plantação até 
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o momento da colheita, assim como os acontecimentos da vida 

familiar e a relação de cada indivíduo com sua comunidade.  

Para o Cristianismo, as festas religiosas também ganharam 

uma importância muito grande na organização social, política, 

econômica e cultural das sociedades, sendo determinantes para a 

criação do calendário cristão. Algumas das principais festas cristãs 

tiveram origem a partir de uma renovação de festividades judaicas, 

visto que a comunidade cristã primitiva nasceu a partir de grupos 

judeus na Palestina, apesar de divergirem em alguns sentidos. Um 

dos principais exemplos dessa adaptação começou a ser vista por 

volta do ano 85 da Era Cristã. Enquanto os judeus guardavam o 

sábado (o Shabbat) como sua prioridade entre todas as celebrações, 

os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, o 

domingo, buscando comemorar a ressurreição de Cristo, 

considerado o momento em que ele realizou a salvação de toda a 

humanidade. A partir de então, o dia mais importante para o 

calendário cristão tornou-se o domingo, que deve ser o dia 

resguardado para a família e para a celebração do culto, havendo 

descanso do trabalho.  

Uma das mais importantes festividades do calendário 

cristão é a Páscoa, que celebra a alegria vinculada à vida, à morte e 

à ressurreição de Jesus Cristo, dentro da tradição cristã. A origem 

da festa da Páscoa remonta à festa pagã em homenagem à deusa 

da primavera, Eastre, muitos séculos antes do surgimento do 

Judaísmo (por esse motivo, o feriado da Páscoa é chamado de 

Easter em inglês). Essa festa foi reapropriada pelos judeus, em 

comemoração à sua libertação do cativeiro do Egito, sendo 

desenvolvido o festival judeu do Pesach, , antes mesmo deles 

alcançarem a Terra Prometida, por volta de 1250 a.C. Há ainda, 

uma terceira versão para a origem da festa cristã da Páscoa, que 
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remonta a Festa do Pão Ázimo, na limpeza de primavera no 

hemisfério norte, quando não se come pães com fermento durante 

sete dias, representando a restauração das culturas de levedura 

limpa para a composição do pão no próximo ano. Cabe ressaltar 

que a origem da Páscoa mais enfatizada nos tempos modernos 

retoma o período em que a humanidade buscou acabar com a 

escravidão, na festa judaica do Sêdèr, durante a diáspora dos 

judeus, quando se identificava a Páscoa com a liberdade dos povos. 

Somente no século II E.C., a Páscoa hebraica se torna uma 

festividade cristã. Dentro do ritual cristão da Páscoa, existem três 

períodos distintos a serem assinalados: o primeiro é o da 

Quaresma, que marca os quarenta dias antes da Páscoa como 

aqueles em que Jesus Cristo passou no deserto sob a tentação do 

demônio, indicando que os fiéis devem evitar excessos e jejuar. O 

segundo é o da Sexta-Feira Santa, considerado o dia mais 

importante do calendário cristão, que relembra a crucificação de 

Jesus Cristo, sendo celebrado com procissões, peregrinações e com 

o fim do jejum. Por fim, o domingo de Páscoa comemora a 

ressurreição de Jesus, com a reunião das famílias. 

No século III E.C., outra festividade judaica é adaptada ao 

Cristianismo. A Shavuoth, ou festa das semanas, é transformada na 

Festa de Pentecostes, sendo que Jesus Cristo é colocado como a 

principal temática da festa cristã, ainda que as referências ao 

modelo hebraico continuem presentes. A festa de Pentecostes 

ocorre 7 semanas após a Pesach, ou seja, após o primeiro dia da 

Páscoa. Ela marcava originalmente o momento em que os ex-

escravos judeus do Egito receberam as tábuas dos Dez 

Mandamentos, sob a liderança de Moisés. Além disso, a festa 

marcava o reconhecimento da Torá, afirmando as leis morais e 

éticas para o povo recém-liberto. Ao ser adaptada para o 
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Cristianismo, o Pentecostes passou a ser celebrado no sétimo 

domingo após o domingo de Páscoa, rememorando o momento 

em que os discípulos de Jesus Cristo receberam o Espírito Santo, 

fundando a Igreja Cristã. A data é tradicional para a realização de 

batismos e, como os fiéis utilizam roupas brancas para esta 

celebração, ficou conhecido como o Domingo Branco para os 

cristãos.  

A última das festas cristãs celebradas por todas as 

denominações foi iniciada no século IV, possivelmente por volta 

de 335 E.C., como uma oposição à festividade em homenagem ao 

deus sol, dentro do contexto romano: o Natal. Celebrando o 

nascimento de Jesus Cristo, a festa celebra um momento de alegria, 

paz e boa vontade entre os cristãos, sendo importante por 

relembrar o momento em que Deus escolheu enviar seu único filho 

como forma de eternizar e salvar a humanidade, dentro da tradição 

cristã. Ainda que seja a festa mais popular dentro da cristandade, o 

Natal gera uma grande polêmica dentro de algumas igrejas: como 

não existe uma comprovação da data de nascimento exata de Jesus 

Cristo, algumas denominações cristãs não comemoram o Natal em 

25 de dezembro – e em nenhuma outra data – como é o caso dos 

Testemunhas de Jeová.  

 

Os diversos Cristianismos: o Catolicismo 
 

O Catolicismo é comumente confundido com o 

Cristianismo, mas é apenas uma de suas denominações. O cristão 

é aquele seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo, podendo ser 

evangélico, protestante, mórmon, ortodoxo, anglicano, luterano, 

gnóstico, umbandista, católico ou membro de outras religiões 

cristãs. Já o católico é aquele cristão que segue a religião católica, 
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respeitando a sucessão dos papas romanos e as regras colocadas 

pelo Estado do Vaticano. A Igreja Católica Apostólica Romana é 

a instituição religiosa mais antiga do mundo ocidental – e também 

uma das mais poderosas, tendo cerca de 60% dos cristãos de todo 

o mundo. De acordo com pesquisas recentes, cerca de um bilhão 

de pessoas se declaram adeptas ao Catolicismo, tendo alguns de 

seus principais centros de fiéis o México e o Brasil. 

Sua história remonta há quase 2000 mil anos, visto que a 

origem do Catolicismo está ligada aos primeiros movimentos da 

história cristã. O primeiro registro de “Igreja Católica” foi feito no 

ano 105 E.C. em uma carta da Inácio, bispo de Antióquia, 

referindo-se à igreja geral considerada em relação às igrejas locais. 

No século II, o termo ganha dois sentidos – tanto o da 

universalidade geográfica (já que “católico” significa “universal”), 

pois vários autores acreditavam que a igreja havia chegado nas mais 

diversas partes do mundo, como o de igreja verdadeira em 

contraposição às novas religiões que surgiam. 

A Igreja Católica é marcada por uma forte estruturação 

hierárquica, sustentada a partir das seguintes instituições: o órgão 

central de administração é o Vaticano, comandado pelo máximo 

pontífice, o papa. Abaixo dele, estão três instituições: as 

arquidioceses, compostas por dioceses que, por sua vez, são 

reuniões de diversas paróquias. Sob a autoridade do papa estão 

todos os outros líderes religiosos católicos: os cardeais, os 

arcebispos, os bispos, os padres e também a comunidade católica 

como um todo. Esta característica levou a algumas rupturas ao 

longo de sua história, como a quebra na hegemonia dentro da 

própria igreja ocorrida no século XI, dada pelos conflitos por 

poder entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla, 
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gerando a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a 

Igreja Ortodoxa.  

O principal traço da fé católica baseia-se no fato de que 

existe um único Deus verdadeiro, o Deus Pai, que compõe a 

Santíssima Trindade junto ao seu filho, Jesus Cristo, e ao Espírito 

Santo – eles são três formas distintas do mesmo Deus. A religião 

também acredita na vida após a morte, em uma existência 

diferenciada na qual a alma é encaminhada para diferentes estágios 

de acordo com suas ações em vida, a partir da chegada do dia do 

Juízo Final: o céu, o inferno ou o purgatório. As práticas católicas 

e seus ritos afirmam sua crença a partir de sete sacramentos 

responsável por simbolizar a união do fiel a Deus: o batismo, o 

crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, o 

matrimônio e a ordem. O principal culto dos católicos é a missa, 

quando é celebrada a morte, a ressureição de Jesus Cristo e a 

transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de 

Jesus.  

De acordo com a tradição católica, a origem de sua igreja 

relaciona-se ao nascimento de Jesus Cristo, em Belém, um líder 

judeu responsável pela promoção de uma prática religiosa de 

caráter universalizante que buscava salvar a humanidade como um 

todo. Com a morte de Jesus, seus seguidores tomaram a missão de 

pregar seus ensinamentos pelo mundo como forma de divulgar as 

promessas que ele havia feito. Naquela época, foi necessário 

enfrentar uma grande oposição das autoridades romanas, que 

dominavam a Palestina. A partir da crise no Império Romano e da 

grande expansão dos praticantes deste novo culto, os romanos 

viram-se forçados a ceder, tornando-se a religião oficial do 

Império, garantindo sua expansão desde a Europa, até a África e 

por uma parcela do mundo oriental.  
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Durante o período medieval, o movimento de conversão 

religiosa católica foi estendido até os povos bárbaros que 

invadiram os domínios romanos, criando novos reinos. Dentre 

eles, o principal foi o Reino Franco, onde foi possível instituir uma 

importante relação com os membros do clero e com as autoridades 

políticas, transformando a Igreja Católica em uma instituição com 

muitas terras, muito poder e muitos fiéis. A força do Catolicismo 

só foi ligeiramente abalada a partir dos movimentos heréticos da 

Baixa Idade Média e, posteriormente, com a Reforma Protestante, 

que passou a questionar as práticas religiosas católicas e o 

monopólio intelectual que a Igreja exercia. Para reafirmar sua 

concepção de fé e seu poder, os católicos lançaram o movimento 

da Contrarreforma, instalando a Inquisição, a lista de livros 

proibidos e dando início ao processo de cristianização dos 

indígenas americanos.  

A partir do século XVIII, com o advento do Iluminismo e 

do Liberalismo, a Igreja perdeu grande parte de seu poder político 

nas decisões governamentais, graças à criação de Estados laicos 

que restringiram suas atividades para o campo estritamente 

religioso. Ao mesmo tempo, no século seguinte, o movimento 

comunista passou a criticar todos os tipos de práticas religiosas, 

incluindo o Catolicismo. Em meados do século XX, a Igreja 

Católica sofreu uma grande renovação interna a partir do Concílio 

Vaticano II, passando a adotar uma nova postura social de defesa 

dos menos favorecidos e das injustiças, desenvolvendo a Teologia 

da Libertação, que aproximou os religiosos das causas populares 

na América. Ainda que a Igreja tenha passado por um período mais 

conservador, nos dias de hoje a ascensão do Papa Francisco abriu 

portas para diálogos com novos temas importantes, como a 

negação da pena de morte, a condenação de sistemas ditatoriais, a 
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tolerância aos homossexuais e a afirmação de que os divorciados 

não devem ser excluídos da igreja. 

 

Catolicismo – os sacramentos 

 

Para os católicos, existem alguns rituais pelos quais os fiéis 

devem passar para demonstrar a presença divina durante sua 

trajetória, expressando publicamente sua fé e sua obediência por 

Deus, sendo considerados muito importantes para a salvação da 

alma e marcando as diversas fases da vida religiosa e espiritual de 

cada adepto da religião. Esses rituais, em um total de sete durante 

a vida do católico, são conhecidos como sacramentos 

O Batismo é o primeiro sacramento a ser cumprido por um 

cristão católico, pois é o sacramento que o incorpora à comunidade 

religiosa. Esse ritual de iniciação tem como objetivo perdoar o 

indivíduo do pecado original e de todos os pecados pessoais que 

tenha cometido até então. A cerimônia é realizada através do 

derramamento de água na cabeça do batizado, usando branco, ou 

de seu mergulho por completo em um ambiente com água, a partir 

do qual o padre faz uma cruz com óleo em sua testa. Na Igreja 

Católica, o sacramento do Batismo possui quatro simbologias 

principais: a água representa purificação, quando o indivíduo deixa 

a vida pagã para uma vida cristã; o óleo representa a força do 

Espírito Santo para as lutas cotidianas que o batizado terá que 

enfrentar em sua vida; as roupas brancas simbolizam a pureza da 

nova vida iniciada com a cerimônia; já a vela, entregue aos 

padrinhos, representam o dom da fé e o próprio Espírito Santo. 

Uma vez sendo batizado, o indivíduo é considerado eternamente 

como um membro da Igreja Católica e como um filho de Deus, de 

acordo com esta religião. Ainda que seja mais comum na infância, 
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o Batismo também é realizado àqueles que são convertidos ao 

Catolicismo durante a idade adulta.  

O segundo sacramento pelo qual todo cristão católico deve 

passar é a Crisma, também chamada de Confirmação do Batismo. 

Ela é a reafirmação da fé do jovem à religião, dando oportunidade 

àquele que foi batizado apenas por tradição familiar de confirmar 

seu desejo em permanecer como membro da Igreja Católica 

durante a adolescência, pois acontece por volta dos 13 anos de 

idade (ainda que possa ser realizada a qualquer tempo). A 

cerimônia consiste em uma bênção especial com um óleo 

abençoado, feita por um bispo ou de um padre em uma quinta-

feira da Semana Santa, que realiza algumas perguntas para o 

crismando perante a comunidade, sendo ministrada somente uma 

vez a cada pessoa. O Crisma é, assim, um sacramento que 

complementar ao Batismo.  

Enquanto alguns sacramentos ocorrem uma única vez na 

vida do fiel, outros se dão repetidas vezes. É o caso da Eucaristia, 

quando o cristão católico recebe a hóstia consagrada pelo 

sacerdote para rememorar a Santa Ceia, a Paixão e a Ressurreição 

de Jesus Cristo. Para receber a hóstia, o fiel precisa ter confessado 

seus pecados e recebido o perdão divino através do sacramento da 

Confissão. A comunidade celebra a Eucaristia em cada missa 

através do pão e do vinho abençoados pelo padre, que, naquele 

momento, são tidos como o corpo e o sangue de Cristo, em um 

fenômeno que a Igreja Católica chama de transubstanciação – 

quando a substância material se converte na matéria da fé. Assim, 

o pão distribuído aos fiéis (a hóstia) faz com que eles estejam 

ingerindo o corpo de Cristo, segundo a tradição católica, fazendo 

com que esse seja o sacramento de Ação de Graças. Cabe ressaltar 
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que a consagração é um rito que cabe apenas aos sacerdotes e é 

realizada separadamente.  

A Penitência ou Reconciliação também é um sacramento 

que precisa ser renovado com frequência. Ela consiste na confissão 

dos pecados a um sacerdote, que vai aplicar a penitência que o fiel 

deve cumprir a fim de determinar sua reconciliação com Deus, ou 

seja, é o sacramento capaz de permitir ao cristão católico o 

reconhecimento de seus erros e, a partir do arrependimento, o 

alcance do poder divino. Nesse sentindo, o padre torna-se um 

intermediário entre o confessante e Deus. De modo geral, o 

sacramento ocorre dentro da sacristia ou em pequenos espaços 

reservados de madeira no ambiente da igreja, onde o fiel se coloca 

ao lado do padre confessor, declarando que pecou e que deseja 

contar o que fez, pedindo a Deus que o perdoe. Após ouvir tudo 

o que o fiel tem a dizer e oferecer seu conselho e conforto, o padre 

recomenda a penitência, reza com o penitente o Ato de Contrição 

e o fiel se retira para cumprir o que lhe foi indicado. O que foi dito 

em confissão é um segredo rigorosamente guardado pelo 

sacerdote. Para a Igreja Católica, este sacramento é um ato 

purificados que deve ser praticado antes do sacramento da 

Eucaristia.  

O último sacramento que todo cristão católico deve 

realizar em sua vida é a Unção dos Enfermos. Através desse 

sacramento, o sacerdote faz um conjunto de orações e unge os 

doentes com óleo benzido, buscando estimular neles a cura através 

da fé, ouvindo seus arrependimentos e ofertando a eles o perdão 

de Deus. Este sacramento pode ser oferecido a qualquer indivíduo 

que esteja em estado de enfermidade e não somente àqueles que se 

encontram à beira da morte. 
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Há, no entanto, dois sacramentos que nem todos os 

cristãos católicos conhecem durante a sua vida, por serem 

opcionais. O primeiro deles é o Matrimônio, que busca estabelecer 

e santificar a união entre um casal (no caso da Igreja Católica, 

exclusivamente entre um homem e uma mulher), dando origem a 

uma nova família cristã católica. Como sacramento, ele é 

indissolúvel – mesmo que o casal se divorcie legalmente, não é 

possível haver novo matrimônio na Igreja Católica. A única forma 

de dissolver a união pelo Matrimônio católico se dá após o 

falecimento de uma das partes do casal. Além disso, ele é o único 

sacramento que não é ministrado pelo sacerdote, mas pelos noivos 

– que pedem e recebem a bênção do padre para a nova família que 

está nascendo, mas são os agentes do sacramento perante a Igreja. 

O segundo dos sacramentos opcionais é a Ordem, que autoriza o 

cristão católico a exercer funções e ministérios eclesiásticos 

referentes à salvação das almas e ao culto a Deus. Quando o 

católico recebe este sacramento, ele pode ser ordenado em três 

graus distintos. O primeiro deles é o diaconato, quando o fiel se 

torna apto à realizar atividades de pregação, orientação, caridade e 

culto, tornando-se um diácono. A partir de então, ele entra no 

Presbiterado, tornando o fiel capaz de ministrar o culto, 

transformando-o em presbítero. Por fim, ele recebe os direitos 

plenos do sacramento da Ordem, podendo exercer as funções de 

ensinar, reger e santificar os fiéis, entrando para o Episcopado.  

 

Catolicismo - o papel dos santos 

 

De acordo com a tradição católica, os santos são pessoas 

que tiveram uma existência humana como qualquer um de nós, 

mas que viveram sua vida como um modelo de cristandade a ser 
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seguido, colocando o Evangelho em prática de forma exemplar e 

conquistando o céu por terem vivido de acordo com a vontade de 

Deus. Os santos não são considerados deuses – visto que o 

Catolicismo é uma religião monoteísta – mas apenas exemplos de 

virtudes que, por terem passado pela vida na terra e sofrido com 

as questões dos homens comuns, transformaram-se em 

intermediários entre Deus e os homens, podendo interceder por 

estes.  

O culto aos santos possui três sentidos bastante profundos. 

O primeiro e mais comum deles é uma forma de súplica do cristão 

católico pela interferência de um santo de devoção em um 

momento de necessidade. O segundo é uma forma de glorificar a 

Deus, visto que os santos são considerados como obras de sua 

graça. O terceiro, por sua vez, é consideração dos santos como 

modelos de vida a serem imitados por seu amor e serviço ideais a 

Deus e à Igreja. Em nenhuma passagem bíblica existe a proibição 

ao culto dos santos, mas há várias ressalvas quanto à adoração às 

imagens. Mas qual é a diferença? De acordo com a Igreja Católica, 

as imagens dos santos são apenas um meio de facilitar o contato 

entre o fiel e o santo, que não está na imagem, mas sim no céu. 

Dessa forma, o contato dos sentidos com a imagem dos santos 

despertaria bons pensamentos no fiel. No Brasil, os santos mais 

cultuados são São Jorge, São Sebastião, São João, São Francisco de 

Assis, Santo Antônio e São José.  

Para que uma pessoa seja considerada um santo, ela precisa 

passar por um processo de canonização. A atual norma de 

canonização foi criada pelo papa João Paulo II. Durante muitos 

anos, apenas o papa podia propor uma causa de canonização, mas 

a partir de agora qualquer bispo também pode promover uma 

causa, fazendo com que todas as dioceses do mundo possam iniciar 
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um movimento de canonização, garantindo a possibilidade da 

eleição de santos locais. As causas são escolhidas pelo bispo 

regional, que se torna uma espécie de “advogado” do futuro santo, 

recebendo a responsabilidade de investigar com o máximo possível 

de detalhes a vida do candidato para descobrir sua fama de 

santidade.  

Assim que o processo é iniciado, o candidato à canonização 

recebe o título de Servo de Deus, como é o caso da brasileira Irmã 

Dulce. A primeira parte do processo é a investigação minuciosa da 

vida do Servo de Deus, descobrindo as virtudes ou, caso seja um 

mártir, é necessário estudar as causas de sua morte para que seja 

comprovado se realmente ocorreu um martírio. O Mártir é aquele 

que deu a vida por sua fé, pela Igreja, por seus irmãos ou por Jesus 

Cristo, sendo considerado o perfeito imitador de Jesus. Ao final da 

primeira etapa, o candidato que cumpre com as exigências recebe 

o título de Venerável. A segunda etapa do processo é a constatação 

de um milagre que tenha ocorrido após a morte do candidato e que 

envolva a sua intercessão. A Igreja Católica entende como 

“milagre” algum evento extraordinário sem explicação na ciência 

atribuído ao candidato a santo. Os mártires não precisam 

comprovar milagre, como é o caso da Irmã Lindalva, que se tornou 

Venerável em 16 de dezembro de 2006 e aguarda a cerimônia de 

beatificação. Quando beatificado, o indivíduo recebe o direito de 

ter um culto público em certa região, dentro da Igreja, sendo 

chamado de Bem-Aventurado ou Beato. O último passo é o 

reconhecimento de outro milagre, ocorrido após a beatificação, 

que leva ao processo de canonização, quando a figura se torna 

Santo e pode ser cultuada universalmente.  

Cabe ressaltar que o processo de canonização é bastante 

recente. A maior parte dos santos do primeiro milênio não foi 
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canonizada da mesma forma como o processo se dá atualmente, 

pois apenas o culto aos mártires era regulamentado pelo bispo 

local, que deveria colocar sua chancela para garantir que aquelas 

relíquias pertenceram a alguém que deu sua vida por Cristo. A 

partir do século IV, também começou a se venerar santos não 

mártires, como santo Hilário, no Oriente, e São Martinho de 

Tours, no Ocidente. Até então, um bispo só podia atribuir o caráter 

de santidade a um santo de sua diocese. No entanto, em 993, o 

Papa João XI (os papas são bispos de Roma), decidiu canonizar 

um santo que não pertencia à diocese de Roma. O fato foi inédito 

e levou à necessidade de uma transformação no processo, fazendo 

com que, em 1170, o papa Alexandre III decidisse que apenas o 

papa pode canonizar um santo. Dessa forma, ainda que as grandes 

figuras do Antigo Testamento não são canonizadas pelo processo 

atual, visto que eles não conheceram Jesus e não viveram à sua 

imagem, elas são consideradas como santos – por que “esperaram” 

por Jesus. No caso dos santos do Antigo Testamento, todos são 

chamados de Santo (e não “São”), como é o caso de Santo Isaías, 

Santo Moisés e Santo Davi.  

 

Os diversos Cristianismos: A Igreja Católica 

Ortodoxa 

 

A Igreja Católica Ortodoxa surgiu a partir de um 

rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana, em um 

processo conhecido como Cisma do Oriente, em 1054. É a 

segunda maior comunidade cristã do mundo, com cerca de 250 

milhões de fiéis. Ela surgiu a partir de um conjunto de divergências 

políticas e teológicas entre os cristãos do Ocidente e do Oriente, 

que lutavam pela supremacia do bispo romano sobre o clero, pela 
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veneração das imagens e pela procedência do Espírito Santo. Sem 

conseguir chegar a um consenso, o Papa Leão IX e o Patriarca 

Miguel I Cerulário excomungaram um ao outro, dando origem a 

duas igrejas distintas: a Igreja Católica Apostólica Romana, com 

sede em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, com sede em 

Constantinopla (atualmente Istambul). O termo ortodoxo tem 

origem no grego, que significa “fé reta”, o que determina que o 

cristianismo ortodoxo é aquele que acredita ser o único depositário 

da fé verdadeira.  

Existem algumas diferenças principais entra a Igreja 

Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Quanto 

à doutrina, a Igreja Ortodoxa acredita que a salvação do homem 

vem exclusivamente através da fé, enquanto os católicos do 

Ocidente defendem que a salvação pode ser conseguida por meio 

da fé e das obras realizadas pelo homem em sua vida. Em relação 

à vida após a morte, os católicos romanos defendem que o 

Purgatório é um local para onde as almas que ainda não foram 

devidamente purificadas são direcionadas, a fim de que esperem o 

momento adequado para sua entrada no Paraíso (e o pagamento 

de indulgências pode abreviar as penas sofridas no Purgatório, 

enquanto a Igreja Ortodoxa não crê na existência do Purgatório. 

Na Igreja Católica Apostólica Romana, o papa é o chefe maior, 

sendo considerado a principal autoridade em termos doutrinários 

e morais, sendo o sacerdócio exclusivo aos homens solteiros. Já na 

Igreja Católica Ortodoxa, os bispos possuem autonomia sobre sua 

igreja, sem que exista uma autoridade infalível, fazendo com que as 

decisões sejam tomadas a partir de um colegiado e o sacerdócio 

possa ser realizado tanto por homens solteiros quanto por casados.  

Os rituais da Igreja Católica Ortodoxa são praticamente os 

mesmos desde sua fundação, enquanto os da igreja romana têm se 
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modificado muito ao longo do tempo, especialmente depois do 

Concílio Vaticano II (entre 1962 e 1965). Na Igreja Católica 

Ortodoxa, a criança recebe todos os sacramentos no batismo, 

enquanto na Igreja Católica Apostólica Romana o batismo 

simboliza apenas o início de sua vida religiosa. Entre os ortodoxos, 

é necessário realizar jejum (ou abstenção de alguns alimentos) em 

três períodos do ano, enquanto entre os católicos tradicionais a 

recomendação é não comer carne nas sextas-feiras e na quaresma.  

A Igreja Ortodoxa chegou ao Brasil com a imigração grega, 

polonesa, árabe, russa e ucraniana, estabelecendo-se 

principalmente nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, 

onde se fixou um maior número de descendentes destas 

nacionalidades. Uma das comunidades de cristãos ortodoxos mais 

antigas de todo o país está presente em Florianópolis, tendo sido 

criada em 1924. No entanto, o maior templo ortodoxo brasileiro é 

a Catedral Metropolitana Ortodoxa, em São Paulo, finalizada em 

1954. A primeira Divina Liturgia (nome do culto ortodoxo) 

ocorrida no Brasil foi celebrada em 1897, enquanto a primeira 

paróquia (Igreja da Anunciação à Nossa Senhora) foi construída 

em 1904 pela comunidade sírio-libanesa paulistana, sob a liderança 

de Arquimandrita Silvestros As-Seghir, vindo da Igreja de 

Antioquia. Em 1958, a comunidade se transformou em 

arquidiocese, recebendo Dom Ignatios Ferzli como o primeiro 

bispo ortodoxo no país. De acordo com o censo do IBGE, 

atualmente existem mais de 130 mil cristãos ortodoxos no Brasil, 

espalhados em todas as regiões.  

 

Os diversos Cristianismos: as igrejas protestantes 

históricas 
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A Reforma Religiosa Protestante marcou o século XVI. Os 

reformistas estavam insatisfeitos com os abusos feitos pela Igreja 

Católica do período, como o desrespeito ao voto de castidade, o 

grande acúmulo de bens materiais, a venda de indulgências por 

parte da Santa Sé e os descasos com os ritos religiosos. Dessa 

forma, diversas igrejas cristãs foram criadas neste período, 

trazendo novas propostas de interpretação da Bíblia dentro do 

Cristianismo. Por terem sido as primeiras igrejas cristãs 

protestantes, oriundas do processo reformista, elas são conhecidas 

como Igrejas Históricas. Estas igrejas chegaram ao Brasil a partir 

do século XIX, com a vinda de missionários religiosos ou de 

imigrantes que vieram trabalhar nas terras brasileiras, ainda que seu 

culto não fosse oficial, visto que até a Proclamação da República a 

religião oficial do Brasil era a Igreja Católica Apostólica Romana.  

A primeira igreja protestante histórica é a Igreja Luterana. 

Fundada por Martinho Lutero, ela tem como princípios básicos a 

existência de um único Deus, dividido na Santíssima Trindade: o 

Deus Pai, o Deus Filho (Jesus Cristo) e o Espírito Santo. Além 

disso, ela afirma que os fiéis devem guiar-se somente pela palavra 

de Deus, exatamente como ela está revelada na Bíblia, baseando 

seus atos em sua intepretação dos textos bíblicos – muito mais do 

que na palavra do sacerdote. Para os luteranos, os homens comuns 

são considerados pecadores, mas a realização de boas obras ou a 

compra de indulgências (como era comum na Igreja Católica do 

período de Lutero) não os libertam dessa condição. Apenas o amor 

de Deus é capaz de salvar seus filhos – e a fé é o modo de aceitar 

esta salvação. Para a Igreja Luterana, a vida é considerada como 

um dom divino, pela qual o fiel deve sempre agradecer e se alegrar, 

vivendo de maneira correta e fazendo sempre o seu melhor, tendo 

como missão construir diariamente sua própria santidade. As 
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primeiras comunidades luteranas se estabeleceram no Brasil em 

1824, nas cidades de São Leopoldo (RS), Três Forquilhas (RS), 

Nova Friburgo (RJ) e no Rio de Janeiro, todas compostas por 

imigrantes alemães. A primeira igreja foi construída cinco anos 

depois, em 1829, no município gaúcho de Campo Bom, mas os 

primeiros pastores europeus apenas chegaram em 1860. 

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 1 milhão de luteranos.  

A segunda das igrejas histórias é a Igreja Anglicana, 

também conhecida como Igreja Episcopal. Ela teve origem a partir 

de um conflito entre o papa Clemente VII e o rei inglês Henrique 

VIII, no século XVI, quando o papa não admitiu que o monarca 

se divorciasse de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, para se 

casar com Ana Bolena (de quem descende, Elizabeth I, a atual 

rainha da Inglaterra). A situação foi o ponto culminante para o 

descontentamento de Henrique VIII em relação à submissão dos 

reis quanto à autoridade da Igreja Católica naquele momento, 

fazendo com que ele aproveitasse o incidente para romper as 

relações com o papa e fundasse a Igreja da Inglaterra. Aos poucos, 

a Igreja Anglicana adotou os princípios da Reforma Religiosa, 

ainda que se mantivesse mais próxima ao Catolicismo do que as 

outras igrejas protestantes históricas. Sua inserção no Brasil se deu 

em 1818, quando um grupo de missionários norte-americanos 

trouxe a igreja para o Rio de Janeiro. Em 1890, a Igreja Anglicana 

também se instala no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio 

Grande e Pelotas, formando o centro do anglicanismo no Brasil. 

Em São Paulo, ela ganha espaço na colônia japonesa. Atualmente, 

ela possui cerca de 10 mil fiéis. 

A terceira das igrejas históricas é a Igreja Presbiteriana, que 

foi fundada por João Calvino no período da Reforma Protestante, 

durante o século XVI. Enquanto as igrejas congregacionais 
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concentram o poder na comunidade, a Igreja Presbiteriana se 

organiza através de níveis hierárquicos, em cujo topo está a 

assembleia de presbíteros (os homens mais experientes da 

comunidade), encarregada por tomar as decisões mais importantes. 

A Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada em 1863, no Rio de 

Janeiro, sob a liderança do missionário estadunidense Ashbel 

Simonton, que tinha como objetivo evangelizar através da 

educação – ação na qual se destacam até os dias de hoje, com 

grandes universidades sob sua tutela. O primeiro templo foi 

inaugurado em 1871. Existem vários grupos presbiterianos 

diferentes no Brasil, como a Igreja Presbiteriana Conservadora, a 

Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e a Igreja Presbiteriana 

Independente. Eles foram marcados pela luta contra a tortura 

durante o regime militar. Hoje em dia, o Brasil conta com cerca de 

500 mil presbiterianos.  

A Igreja Batista, por sua vez, surgiu como um ramo radical 

da Reforma Religiosa, que defendia que o batismo não era um 

direito adquirido no nascimento e acreditava na necessidade da 

decisão pessoal para a entrada na religião, garantindo que o 

batismo fosse realizado exclusivamente na idade adulta. Esse seria 

o momento em que o fiel receberia a graça do Espírito Santo e, 

iluminado por sua fé, seria capaz de dar início a uma nova vida na 

qual Jesus Cristo seria o centro. As igrejas pentecostais vão se 

inspirar no pensamento batista para desenvolver suas doutrinas. As 

primeiras comunidades batistas surgiram sob a liderança de John 

Smyth, na Holanda, mas ganharam grande notoriedade nos 

Estados Unidos, com seus cultos característicos, dando origem à 

cultura gospel. Com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, os 

missionários batistas vieram para o Brasil, fundando a primeira 

igreja em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, em 1871. 
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Os batistas compõem o maior grupo das igrejas históricas no 

Brasil, contando com cerca de 1,5 milhão de fiéis. 

Ainda que não tenha nascido no período da Reforma 

Religiosa, a Igreja Metodista também é considerada como uma 

igreja protestante histórica por ter derivado do Anglicanismo. 

Surgida no século XVIII, a partir dos sonhos do pastor anglicano 

John Wesley, a igreja enfatiza o poder da santificação do homem, 

afirmando que nenhum homem é perfeito, mas que todos devem 

buscar a constante melhora, o que os torna disciplinados e 

despojados dos prazeres mundanos – de onde vem seu nome, que 

deriva do termo “metódicos”. Os metodistas possuem grande 

atividade educativa, mantendo duas universidades importantes no 

estado de São Paulo – a Universidade Metodista de Piracicaba e a 

Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Além disso, 

eles participam ativamente de cultos ecumênicos. Os metodistas 

foram os primeiros missionários protestantes a aportar no Brasil, 

tentando se fixar no Rio de Janeiro em 1835, sem sucesso, mas 

retornando em 1867, no oeste de São Paulo, fundando sua primeira 

igreja 9 anos depois. O Brasil conta atualmente com cerca de 140 

mil adeptos desta igreja.  

 

Os diversos Cristianismos: o Pentecostalismo 
 

Pentecostalismo é o nome dado ao movimento de 

renovação evangélica que tem como base a crença de que o 

batismo no Espírito Santo deve ser a base para a vida de um cristão. 

Ele se transformou no movimento religioso de maior crescimento 

no mundo ocidental a partir da segunda metade do século XX. O 

movimento recebeu o nome de Pentecostalismo porque, de acordo 

com a Bíblia, por ocasião da festa de judaica de Pentecostes, 
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ocorrida após a morte de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os 

discípulos de Cristo, que estavam reunidos em assembleia, de 

acordo com o Ato dos Apóstolos (At 2:1-4).  

Seus cultos são caracterizados por uma linguagem bastante 

entusiasmada, combinando a leitura de textos bíblicos, a música e 

a fala de um pastor. Ainda que existam muitas vertentes 

pentecostais diferentes na atualidade, todas elas acreditam em um 

tripé de forças: o batismo no Espírito Santo, a oração não-

convencional e a crença nos dons - sendo o dom das línguas, a 

glossolalia, o mais comum de todos eles, ainda que existam 

diversos outros, como o dom da cura, o dom da profecia, a 

interpretação das línguas e as visões. A glossolalia, por sua vez, não 

busca instruir os homens, apenas comprovar a presença do 

Espírito Santo sobre aquele fiel, de acordo com o que acreditam 

os pentecostais. 

O movimento religioso pentecostal teve origem dentro do 

protestantismo, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, quando 

vários fiéis passaram a falar em outras línguas em uma igreja 

metodista, sob a liderança do pastor Charles Fox Parham, em 1901. 

Ainda que já fossem conhecidos episódios de glossolalia no final 

do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, o 

grupo liderado por Parham foi o primeiro a dar importância a essa 

prática. A partir de então, o pastor deixou a igreja metodista e criou 

a Escola Bíblica Betel, que oferecia assistência material e espiritual 

aos seus fiéis, acreditando na cura divina. Em um segundo 

momento, um antigo tempo metodista em Los Angeles, na Rua 

Azusa, William Seymour coordenou o avivamento, criando cultos 

de adoração que permitiam a mistura entre negros e brancos com 

várias manifestações de línguas estranhas. A partir de então, o 

Pentecostalismo passou a crescer no movimento mundial de 



40 
 

santidade conhecido como Holiness, levado pelos missionários, 

enfatizando a importância do batismo como uma experiência 

consciente e a construção da igreja sobre o Novo Testamento. 

O Pentecostalismo chegou ao Brasil no início da década de 

1910, com os missionários vindos da América do Norte. O grupo 

liderado por Louis Francescon voltou-se para o trabalho nas 

colônias de imigrantes italianos nas regiões Sudeste e Sul, fundando 

a Congregação Cristã do Brasil. Já as missões no Nordeste e na 

Amazônia, sob a liderança dos suecos Daniel Berg e Gunnar 

Vingren, deram origem cultos pentecostais em uma igreja batista 

em Belém, no Pará, fundando a Assembleia de Deus. O 

movimento pentecostal brasileiro pode ser dividido em três 

períodos diferentes, conhecidos como “as três ondas”. A primeira 

delas abrange o período da implantação da Congregação Cristã do 

Brasil e da Assembleia de Deus, em 1910, até sua difusão pelo 

território nacional, em 1950, recebendo o nome de 

Pentecostalismo Clássico. Ela é marcada pelo anti-Catolicismo, 

pela rejeição aos valores do mundo, pela garantia de altos valores 

morais, pela ênfase na crença no Espírito Santo e por uma rigidez 

bastante radical de costumes – vista pelas vestes, pela separação 

entre homens e mulheres nos cultos, pela manutenção de cabelos 

compridos entre as mulheres, dentre outras práticas.  

Na década de 1950, surge a “segunda onda” do 

Pentecostalismo no Brasil, quando dois missionários 

estadunidenses criam a Cruzada Nacional de Evangelização, 

sediada em São Paulo, buscando evangelizar as massas utilizando 

o rádio como principal instrumento, centrando-se na cura divina. 

Nesse momento, é fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular 

e, a partir dela, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Igreja O Brasil 

para Cristo, a Igreja Unida, a Casa da Bênção, dentre várias outras, 
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às quais se uniu a Igreja Metodista Wesleyana Renovada. Em 1970, 

o panorama começou a mudar, com a criação da Igreja Nova Vida, 

pelo bispo canadense Robert McAlister, que havia aderido ao 

Pentecostalismo nas Filipinas. A partir da metade dos anos de 

1970, tem início a “terceira onda” pentecostal – também conhecida 

como o Neopentecostalismo -, na qual igrejas criadas por 

brasileiros (como a Igreja Universal do Reino de Deus, a 

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra e a Igreja Renascer em 

Cristo) passam a utilizar as mídias com muita intensidade, 

aplicando técnicas de administração empresarial no dia a dia das 

comunidades, como a utilização do marketing, sendo a vertente do 

Pentecostalismo que mais cresce na atualidade.  

Ainda que essa divisão esteja presente entre as “ondas”, há 

vários aspectos comuns entre as Igrejas pentecostais. Em primeiro 

lugar, existe a crença de que Jesus Cristo está retornando ao mundo 

dos humanos a qualquer momento. Além disso, é dada uma grande 

importância à revelação direta do Espírito Santo para cada fiel, ou 

seja, o Espírito Santo (uma das pessoas da Santíssima Trindade) 

concederia graças às pessoas para que elas entendam as verdades e 

os mistérios da fé presentes na Bíblia. Por este motivo, estas igrejas 

apenas batizam pessoas adultas – e não crianças, como é a prática 

do Catolicismo. Nessas Igrejas, também é comum um intenso rigor 

moral que proíbe qualquer prática que leve à futilidade ou à vida 

mundana, como fumar, beber e assistir televisão. Para grande parte 

dos pentecostais, os acontecimentos cotidianos são interpretados 

como revelações divinas ou como avisos. Nesse sentido, a busca 

pela cura de diversas doenças costuma ser feita através de formas 

não-tradicionais, especialmente pela oração, a ponto de alguns 

grupos evitarem o uso de remédios ou a visita frequente ao médico 
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convencional. Grande parte dos pentecostais acreditam na prática 

do exorcismo.  

 

Os diversos Cristianismos: o Neopentecostalismo 
 

O Neopentecostalismo é um movimento religioso 

resultante das transformações e adaptações das igrejas evangélicas 

pentecostais, ocorrido a partir da metade da década de 1970, sendo 

muito presente em todo o território nacional na atualidade. 

Também conhecido como “Terceira Onda Pentecostal”, o 

Neopentecostalismo foi o movimento evangélico que mais cresceu 

nas últimas décadas, despertando a atenção de pesquisadores, dos 

meios de comunicação e das outras religiões. Sendo um 

movimento internacional, as igrejas neopentecostais são chamadas 

também de Cristãs Renovadas ou de Carismáticas, em outros 

países. 

A primeira vez que o termo Neopentecostalismo foi 

utilizado remonta aos anos de 1970, buscando diferenciar as igrejas 

que mesclavam algumas das práticas e das doutrinas do 

Pentecostalismo às novas ideias do movimento carismático. O 

prefixo “neo” foi acrescentado para marcar a recente formação das 

novas igrejas e seu caráter de novidade dentro do movimento 

protestante pentecostal, mostrando a forma como elas decidiram 

se adaptar à sociedade ao abandonar o modelo extremamente 

tradicional do Pentecostalismo, rompendo com os estereótipos 

ligados à esta tradição religiosa, incluindo novas práticas, novos 

rituais, novos costumes cotidianos e novas formas de vestir. Seu 

início se deu quando alguns membros de igrejas pentecostais 

decidiram se desvincular, formando suas próprias igrejas, como 

ocorreu com o Bispo Edir Macedo e o Missionário R. R. Soares, 



43 
 

criadores da Igreja Universal do Reino de Deus (e, posteriormente, 

o Missionário fundou uma dissidência e deu origem à sua própria 

igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus). 

A principal característica que diferencia o 

Neopentecostalismo de seu movimento de origem é a presença da 

Teologia da Prosperidade, que determina que a benção de Deus se 

manifesta sobre o fiel a partir do progresso material e dos bens 

físicos que ele passa a adquirir, criando uma relação entre os 

dízimos a serem ofertados nos cultos e a aprovação divina para o 

desenvolvimento da vida material. Além disso, os cultos 

neopentecostais são bastante voltados para os processos de cura e 

de libertação, criando uma luta constante contra outras religiões – 

especialmente as de matriz africana, consideradas pelo 

Neopentecostalismo como cultos comandados pelo demônio.  

No entanto, as igrejas pentecostais das duas primeiras 

“ondas” enfatizam a leitura do texto bíblico e a passagem do 

testemunho como formas literais de entendimento do mundo (e 

não interpretações), compreendendo que dessa forma vão alcançar 

a vontade de Deus – assim, para eles, o episódio bíblico da Torre 

de Babel “realmente ocorreu” daquela forma, sendo um momento 

para a revelação divina se apresentar. Já as igrejas neopentecostais, 

por sua vez, interpretam a Bíblia e os testemunhos através de uma 

visão mística, que representa a ação do Espírito Santo, 

congregando vários elementos de outras religiões pagãs e do 

Judaísmo – como o uso de óleos consagrados vindos de Israel, 

vassouras ungidas, fitinhas distribuídas usadas como amuleto e 

proteção contra as forças do mal etc.  

Os fiéis adeptos ao Neopentecostalismo acreditam nos 

diversos dons oferecidos pelo Espírito Santo, como a realização 

das profecias, a cura e o falar em línguas (a glossolalia). Uma de 
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suas práticas principais é a imposição de mãos, quando o fiel busca 

entrar em contar com o Espírito Santo colocando suas duas mãos 

para o céu ou em direção a outro fiel, transmitindo para ele sua fé. 

Nas igrejas neopentecostais, não é necessário passar pelo batismo 

para experimentar nenhum destes dons – o Batismo, feito na idade 

adulta, é um ritual no qual o fiel, já consciente de sua vontade de 

participação na comunidade e de ter sido “chamado por Deus” 

para atuar naquele grupo, decide solicitar a cerimônia ao pastor. 

Estas igrejas são marcadas por algumas expressões específicas, 

como a guerra espiritual, através da qual os  fiéis travam batalhas 

diretas contra as forças malignas e os demônios, além da realização 

de cultos para acabar com as maldições hereditárias e com a 

possessão dos corpos, quando alguma entidade maligna seria 

responsável pela incapacidade do fiel se desenvolver pessoalmente, 

profissionalmente ou por ter adquirido problemas de saúde. 

Ao todo, existem na atualidade cerca de 19 mil diferentes 

igrejas neopentecostais diferentes no mundo, contanto com quase 

300 milhões de fiéis. Há, ainda, várias congregações independentes 

que adotam as práticas e os princípios neopentecostais sem que, 

com isso, de denominem como adeptas ao Neopentecostalismo – 

o que faz com que esse número seja ainda maior. No Brasil, as 

maiores igrejas desse movimento são a Igreja Universal do Reino 

de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, a Igreja Batista Nacional, a 

Comunidade Sata Nossa Terra e a Igreja Internacional da Graça de 

Deus. Elas formam pastores, bispos, apóstolos e missionários que 

expandem suas fronteiras por várias partes do mundo, seja através 

da criação de novos templos ou do uso massivo das mídias, 

possuindo muitas delas canais de televisão, jornais, rádios, editoras, 

sites e portais, possuindo atividades comerciais e produtos 

religiosos.
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O Judaísmo 
 

O Judaísmo possui cerca de 13 milhões de adeptos em todo 

o mundo, sendo a religião universal com menor número de 

adeptos. No entanto, ela é a religião mais antiga dentre as crenças 

monoteístas. Sua distribuição geográfica e sua influência são 

inversamente proporcionais ao seu número de fiéis. As origens da 

religião judaica remontam ao século XVIII a.C., quando, de acordo 

com a tradição presente na Torá, Deus ordenou que Abraão 

procurasse a Terra prometida – retomando a antiga religião oficial 

do antigo Reino de Judá, extinta em 586 a.C. Os judeus que 

sobreviveram a esse processo tiveram que adaptar suas crenças ao 

desenvolvimento da civilização hebraica, que viva isolada entre 

grandes povos, como o Egito e a Mesopotâmia, obtendo sucesso 

graças à complexidade do Judaísmo e à grande influência dessa 

religião sobre outras duas crenças: o Islamismo e o Cristianismo. 

A diáspora judaica, ocorrida após 586 a.C. fez com que o 

Judaísmo fosse levado a todos os cantos do mundo conhecido até 

então, permitindo que a religião se desenvolvesse de acordo com 

as culturas onde ela se estabeleceu. Os judeus também se 

transformaram em grandes transmissores de conhecimento, 

criando importantes trocas culturais. Um exemplo desse 

intercâmbio cultural foi a base para o Renascimento europeu 

lançada pelos judeus sefarditas que se instalaram na Península 

Ibérica durante a Idade Média, que possuíam, ao mesmo tempo, os 

conhecimentos da Grécia Antiga e a erudição árabe.  

O Judaísmo é composto por três elementos principais: 

Iahweh, a Torá e Israel. A religião acredita que todas as pessoas 

vão se converter a ela, mas há a esperança de que o mundo 
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reconheça a soberania de um único deus sobre todos os outros. Já 

que Iahweh zela por Israel, os judeus têm como dever seguir 

fielmente os ensinamentos divinos presentes na Torá, cumprindo 

o plano através do qual Israel e Iahweh se encontram. O termo 

“Israel” simboliza uma nação, um povo, um sistema de crenças, 

uma cultura, um grupo social e uma entidade político-histórica. A 

falta de definição precisa é um dos problemas pelos quais ainda 

existe um grande conflito na atualidade acerca dos debates sobre 

quem é realmente judeu. Ainda que a religião tenha servido de base 

para a identidade judaica, a consciência histórica compartilhada 

entre os povos da região e a solidariedade étnica também 

desempenharam papeis muito importantes.  

Por um lado, o passado registrado nos primeiros livros da 

Bíblia, recheado de lendas que embasam a tradição judaica, criou o 

sentimento de identidade comum entre as primeiras tribos de Israel 

e Judá. De acordo com um relato bíblico, Iahweh criou o céu e a 

terra, fazendo uma aliança pessoal com Abraão, um homem 

nômade que vinha da região da Mesopotâmia e não tinha pátria. 

Como recompensa por sua fé, Iahweh lhe prometeu a Terra de 

Canaã, a futura Israel, e uma grande descendência. Jacó, neto de 

Abraão, (renomeado por Iahweh como Israel), foi para o Egito 

com seus filhos e suas famílias para fugir da fome, servindo ao 

faraó – no entanto seus descendentes foram escravizados, até a 

libertação comandada por Moisés, a mando de Iahweh, no 

movimento conhecido como Êxodo (que é contado no segundo 

livro da Torá). Os judeus foram para o Monte Sinai, firmando uma 

eterna aliança com Iahweh, no momento que marca o evento 

formativo de sua história e o nascimento do monoteísmo, de 

acordo com a tradição judaica. Como os israelitas faltaram com sua 
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fé, foram condenados a vagar por 40 anos no deserto antes de 

adentrar a Terra Prometida. 

A pressão exercida pelos habitantes de Canaã e pelos 

filisteus fez com que as 12 tribos de Israel se unissem, formando 

uma monarquia, ainda que discordassem em diversos pontos. O 

primeiro rei, Saul, foi sucedido por Davi e por Salomão, que 

fundou a era de ouro, transformada no centro das aspirações da 

tradição judaica. Por punições realizadas anteriormente, Iahweh 

puniu os judeus, fazendo-os perder sua pátria e seu santuário. No 

entanto, eles mantêm a esperança de que o arrependimento sincero 

permita a restauração de sua relação com deus. Desde o período 

helenístico, os judeus são tratados com certo preconceito. Os 

Estados muçulmanos chegaram a perseguir os judeus em algumas 

ocasiões. No entanto, a Europa cristã transformou o antijudaísmo 

em uma questão comum, transformando os adeptos desta religião 

em inimigos da Inquisição, a partir do século XVI. O auge da 

oposição aos judeus se deu durante a perseguição nazista, entre 

1933 e 1945.  

De acordo com a tradição judaica, Yahweh (escrito como 

YHWH, pois eles não redigiam as vogais, mas traduzido 

comumente como Jeová ou Javé) é um ser onipresente (que está 

em todos os lugares), onisciente (que tudo sabe) e onipotente (que 

tudo pode), responsável pela criação do universo e com uma 

relação especial com o povo de Israel. O livro sagrado dos judeus 

é a Torá ou Pentateuco, que eles acreditam ter sido revelado 

diretamente por Yahweh. Para os judeus, o maior pecado é o da 

prática de adoração a imagens e ídolos, a idolatria, visto que 

Yahweh é o único deus. Os cultos judaicos são realizados em 

sinagogas. Em sinal de respeito a seu deus, os homens judeus usam 

o kippá, uma pequena touca que cobra o alto da cabeça. Os 
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principais rituais realizados são a circuncisão (feita em meninos nos 

primeiros dias de vida, marcando a aliança de Deus e os 

descendentes de Abraão), o Bar Mitzvah (para meninos) e o Bat 

Mitzvah (para meninas), marcando o início da vida adulta. Seus 

livros sagrados não citam a vida após a morte, mas alguns grupos 

judeus passaram a assimilar esse conceito depois do cativeiro da 

Babilônia.  

 

Os Textos Sagrados do Judaísmo: a Torá 

 

Os cinco primeiros livros da Bíblia formam a Torá: 

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De acordo 

com a tradição greco-romana, este conjunto foi batizado de 

Pentateuco (que vem do grego, em que “penta” significa cinco e 

“teuxos” indica textos ou volumes). De acordo com a tradição 

judaica, estes textos são de autoria de Moisés, considerado como o 

grande legislador que levou o povo judeu através do deserto em 

direção à Terra Prometida por Deus. Para os fiéis, a Torá contém 

a vontade expressa por Deus e seu plano divino para o mundo. De 

acordo com a teologia judaica, o encontro do povo de Israel com 

seu Deus ocorre através do estudo feito com sabedoria dos textos 

da Torá, que contém os simbolismos e a história da vida de Israel, 

apresentando a salvação da situação mundana e suas possíveis 

esperanças coletivas e individuais a partir de uma nova vida que 

virá.  

O primeiro livro é o Gênesis. Ele narra a história da criação 

do mundo, do primeiro homem e da primeira mulher (Adão e 

Eva), do pecado original cometido por eles e de sua expulsão do 

paraíso. Também contém a história do dilúvio universal e o papel 

de Noé neste movimento, a vocação de Abraão e de todos os 



49 
 

patriarcas seguintes. Este livro traz muitas histórias de grande força 

e resistência que compõem a cultura ocidental, sendo uma das 

principais a de Abraão. Segundo o Gênesis, Deus tira Abrão da 

cidade de Ur, mudando seu nome para Abraão, e afirma que ele 

terá uma grande descendência. No entanto, Abraão tem apenas um 

filho, Isaac, a quem Deus pede que Abraão sacrifique na terra de 

Moriá. Quando Abraão está prestes a matar Isaac em nome de 

Deus, um anjo vem do céu e impede o feito, mas Deus reforça seu 

pacto com Abraão em nome de sua obediência. A grande 

descendência de Abraão não se dá por filhos em terra, mas por ter 

se tornado o patriarca das principais igrejas. 

O segundo livro, o Êxodo, inicia-se em um período 

anterior à Moisés, quando o povo de Israel é apenas uma das várias 

comunidades do Crescente Fértil, na Mesopotâmia. Quase todos 

os grupos da região são semitas, compostos por criadores de gado 

e pastores de ovelhas, dependendo dos agricultores e das 

populações urbanas. Era grupos sem escrita que conservaram seus 

vestígios graças à tradição oral, reunidos em torno de grandes 

chefes tribais, os patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó. O livro 

conta a história do cativeiro dos judeus no Egito, a transformação 

de Moisés e seu papel na libertação do povo judeu e na aliança com 

Deus no Monte Sinai, que foi profanada a partir da adoração ao 

bezerro de ouro, mas foi refeita de forma sistemática. O Êxodo 

contém os Dez Mandamentos que marcam a aliança de Deus com 

o povo de Israel:  

1. Amar ao Deus que libertou os judeus do Egito sobre 

todas as coisas. 

2. Não ter outros deuses além de Iahweh 

3. Não pronunciar o nome de Deus em vão.  

4. Lembrar do dia do Shabat (o descanso do sábado). 
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5. Honrar pai e mãe. 

6. Não matar. 

7. Não cometer adultério. 

8. Não roubar. 

9. Não apresentar falso testemunho. 

10. Não cobiçar as coisas do próximo 

 

O Êxodo inicia uma nova concepção teológica, que afirma 

que tudo o que se devia saber sobre Deus é que ele existia e estava 

presente. Ao mesmo tempo em que o livro dá início à história de 

Israel, ele também marca o ponto inicial da história das religiões 

monoteístas, como o Islamismo e o Cristianismo, pois afirma pela 

primeira vez que Deus é único e onipresente. Desde a fuga do 

Egito, Deus e seus  fiéis criam uma associação para o bem e para 

o mal. Ao mesmo tempo, o livro afirma que o povo de Israel 

pertence a Deus, determinando que o futuro religioso e político da 

região estará determinado por sua vida religiosa: ainda que o Deus 

de Israel seja apenas um dos muitos desse momento histórico, ele 

torna-se o único importante para o povo de Israel, eliminando a 

ideia de deuses com características específica (como Ishtar, a deusa 

do amor, ou Anúbis, o deus dos mortos).  

O Levítico, por sua vez, é um livro de regras. Através dele, 

é possível encontrar um extenso conjunto de condutas que, de 

acordo com a tradição judaico-cristã, foi estabelecido por Deus 

para a pureza do corpo, da alimentação e do culto. De acordo com 

os religiosos, o Levítico remonta a promessa inabalável da vitória 

daqueles que acreditam e a proteção divina. Já pela visão dos 

historiadores, o livro mostra as deficiências militares e a tradição 

agropecuária dos judeus em relação aos povos mais antigas e 

maiores, contra aos quais eles aguardavam pelo auxílio de Deus em 
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um momento de agitações políticas. Dentre as diversas regras 

determinadas pelo Levítico, está a proibição de tatuagens, de fazer 

fofoca, de usar roupas feitas por dois tecidos diferentes, de comer 

frutos do mar, de beber vinho na igreja, comer carne de porco e 

fazer a barba. 

O quarto livro, chamado Livro dos Números, retoma a 

marcha dos judeus pelo deserto, no qual encontramos um censo 

do povo judeu e uma descrição das batalhas para a tomada de 

Canaã, a Terra Santa. Por fim, o Deuteronômio, o último livro, traz 

as novas leis religiosas e civis, como os belíssimos discursos de 

Moisés e a chegada de Josué como novo líder. Ao final do livro, 

Deus mostra a Terra Prometida para Moisés, retomando o pacto 

feito com Abraão, Isaac e Jacó. Por fim, Moisés, já com 120 anos, 

morre.  

Enquanto os judeus acreditam que os textos da Torá 

vieram diretamente de Deus por intermédio de Moisés, os 

estudiosos defendem que as diferenças estilísticas ao longo de todo 

o conjunto mostram que ele foi escrito por muitas mãos. De 

acordo com eles, existiu uma tradição escrita que tratava Deus 

como Iahweh, a tradição Javista, responsável por elaborar uma 

parte do texto da Torá em Judá, um território da Terra Prometida, 

enquanto a segunda parte teria sido feita em Israel pela tradição 

Eloísta, que trata Deus como Elohim. Ao final, as duas partes 

teriam sido reunidas e adaptadas a uma versão mais abstrata e 

teológica pelos sacerdotes.  

 

As divisões do Judaísmo 

 

Quando se estuda alguma religião minoritária na região em 

que se vive, é comum acreditar que todos os fiéis daquele grupo 
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seguem as mesmas práticas e têm os mesmos costumes. Isso é um 

erro muito grave. Da mesma forma que os cristãos são muito 

plurais, os outros grupos religiosos possuem grandes diferenças 

internas. É o caso do Judaísmo, que também é dividido em muitos 

grupos, sendo que cada um deles interpreta os ensinamentos da 

Torá de uma forma específica, desenvolvendo uma filosofia de 

vida que só é aplicável a eles. À primeira vista, a forma mais simples 

de identificar as diferentes divisões do Judaísmo é através da forma 

como estes grupos se veste. Vamos conhecer a denominação dos 

grupos judaicos e evitar qualquer mal-entendido? 

O primeiro grupo é o do Judaísmo Liberal. Ele é dividido 

em três subgrupos distintos. O primeiro é o dos judeus reformistas, 

surgido na Alemanha, durante o século XIX. O segundo é o dos 

judeus conservadores, surgido em meados do século XIX, também 

na Alemanha. O terceiro é dos reconstrucionistas, surgido entre 

1920 e 1940, que formou os primeiros centros de estudo da cultura 

judaica durante a década de 1960, acreditando na constante 

evolução do povo judeu, defendendo que as leis e tradições são 

elementos culturais que auxiliaram a compor a identidade do povo 

judeu. Em todos os casos, os homens e as mulheres possuem o 

mesmo poder de liderança dentro das sinagogas, não acreditando 

no sobrenatural e permitindo o casamento misto entre judeus e 

não-judeus, ainda que no caso dos conservadores essa divisão seja 

decidida em cada sinagoga. Para estes grupos, é considerado judeu 

todo aquele que nasceu de mãe judia, ou aquele que tem pai judeu 

e foi educado dentro da tradição judaica – no entanto, os 

conservadores não consideram os filhos de pai judeu como judeus. 

Também é aceita a conversão na idade adulta. De forma geral, os 

conservadores são mais ortodoxos que os outros três subgrupos. 

Eles se vestem como qualquer pessoa e têm uma vida comum.  
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O segundo grupo é o da Ortodoxia Aberta, criado 

recentemente quando o rabino Avi Weiss perdeu sua licença do 

órgão que gerencia o movimento ortodoxo moderno, o Conselho 

dos Rabinos da América, decidindo ser abertamente favorável à 

ordenação de mulheres para o rabinato. É um grupo que vem 

dando muito espaço às mulheres nos cargos de liderança, mas tem 

causado muito incômodo aos grupos mais tradicionais do 

Judaísmo. Ainda que o nome seja “ortodoxia aberta”, o grupo 

aproxima-se muito mais dos judeus liberais do que dos judeus 

ortodoxos.  

O grupo mais tradicional do Judaísmo é conhecido como 

Judaísmo Ortodoxo, que possui várias linhas distintas. A 

Ortodoxia Não-Hassídica é aquela que remonta os ensinamentos 

desde a Torá, baseando-se nos ensinamentos do livro sagrado, 

sendo mais rígida. O nível de observância religiosa depende de 

cada comunidade, mas são metódicos, intelectuais e ligados nas 

questões políticas. As escolas ortodoxas dividem meninos e 

meninas. O uso da tecnologia é liberado, mas é solicitado que as 

famílias filtrem o acesso dos jovens. Como são 100% observantes 

das leis judaicas, em público e na vida privada, há uma grande 

pressão religiosa sobre seus adeptos – caso o fiel não siga os 

princípios religiosos, ele será isolado da comunidade. Já a 

Ortodoxia Moderna foi criada em 1935, respondendo às 

necessidades dos judeus daquele período em manter contato com 

a modernidade. Em ambos os casos, os adeptos desse movimento 

proíbem as mulheres de mostrar os cabelos em público (para sair 

de casa, elas usam perucas ou véus), os homens usam somente 

branco e preto. Os casamentos mistos são proibidos, as mulheres 

não podem exercer cargos de liderança na sinagoga. Considera-se 
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judeu quem nasceu de mãe judia ou quem foi convertido ao 

Judaísmo. 

O movimento Hassídico, por sua vez, foi fundado por Baal 

Shem Tov, no século XVIII. Ele acredita no misticismo judaico, 

estudando os aspectos mais profundos da Torá, defendendo que 

ela deve ser cumprida de forma ainda mais perfeita do que é 

requisitado. Cada grupo hassídico possui seu próprio mestre, o 

Rebbe, de quem recebe uma série de ensinamentos que vão desde 

normas de conduta até interpretações específicas dos textos 

religiosos. O nome de cada grupo hassídico advém da cidade onde 

ele surgiu. Para os hassídicos, é considerado judeu quem nasceu de 

mãe judia ou quem foi convertido para o Judaísmo dentro do 

universo da ortodoxia. Eles se vestem com roupas discretas, cores 

neutras, as mulheres usam saias longas e cada grupo possui uma 

identidade visual em suas vestimentas. Homens e mulheres 

solteiros são proibidos de se tocarem e mantem um contato verbal 

mínimo. Não é permitido o uso de contraceptivos, visto que as 

famílias numerosas são valorizadas. Em alguns deles, é proibido o 

uso da internet e as mulheres não podem dirigir. 

 

A Diáspora Judaica 

 

O Judaísmo é a primeira religião monoteísta conhecida, ou 

seja, é o primeiro sistema religioso a acreditar na existência de um 

único deus, chamado de Yahweh. A principal referência para o 

estudo da tradição judaica é a Torá ou Pentateuco. Ao longo de sua 

história, os judeus sofreram grande preconceito, muitas 

perseguições e até foram expulsos de alguns territórios devido a 

sua orientação religiosa. Eles acreditam que Yahweh havia feito um 

acordo com os hebreus, transformando-os no povo escolhido e 
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oferecendo a eles a Terra Prometida, Canaã, atual Israel. Nesse 

sentido, a diáspora judaica é o nome dado ao conjunto de 

expulsões forçadas dos seguidores do Judaísmo ao redor do 

mundo, em um processo de dispersão do povo judeu para além da 

Palestina, incluindo a criação de novas comunidades judaicas para 

além das regiões onde hoje se situam a Jordânia, Israel e partes do 

Líbano.  

A primeira diáspora judaica está narrada na Torá, definido 

a busca dos judeus pela Terra Prometida. Ela foi iniciada no século 

VI a.C., no ano de 586, quando o imperador da Babilônia 

Nabucodonosor II dominou o Reino de Judá, levando à destruição 

de Jerusalém e mandando os judeus para a Mesopotâmia. Os 

judeus habitavam a região desde 722 a.C. Nesse processo, vários 

deles se dispersaram para outras regiões do Oriente Antigo. Estes 

judeus mantiveram as suas práticas e seus costumes religiosos, 

adaptando-os aos hábitos que herdaram dos babilônios. Esse 

processo de transformação da cultura judaica no território 

babilônico fez com que a língua hebraica começasse a perder sua 

importância, dando lugar ao aramaico, a língua mais popular.  

Seis séculos depois, os judeus passaram pela segunda 

diáspora. No ano de 70 da Era Cristã, os romanos destruíram 

Jerusalém e levaram os judeus a partir para outras regiões da África, 

da Ásia Menor ou do sul da Europa. Muitos deles se abrigaram na 

periferia de Roma. As comunidades judaicas que se estabeleceram 

no leste da Europa ficaram conhecidas como ashkenazi, enquanto 

os que criaram raízes no Norte da África, migrando posteriormente 

para a Península Ibérica, foram chamados de sefarditas.  

Ainda que estivessem no exílio, os judeus mantiveram a 

tradição de preservar sua cultura através da disseminação das 

escrituras nos centros de estudos judaicos, espalhando-se pelo 
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mundo. O movimento das diásporas permitiu o intercâmbio de 

informações religiosas, linguísticas e culturais entre os diversos 

grupos judeus, reforçando a identidade entre eles. Há registros de 

comunidades judaicas que migraram para a Dinamarca, para a 

Etiópia, para a Rússia, para a China, para a África Central, dentre 

várias outras regiões. Independente do território em que se 

encontravam, os judeus buscaram sempre manter suas práticas 

religiosas e culturais. Durante a ascensão nazifascista, foram 

bastante perseguidos – dada o extermínio de 6 milhões de judeus 

nos campos de concentração. Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, em 1945, vários líderes políticos e religiosos judaicos 

passaram a discutir o movimento sionista (que recebeu esse nome 

porque o templo de Jerusalém situava-se no Monte Sião), que 

buscava o retorno do povo judeu à Terra de Israel, impulsionados 

pelo Holocausto. Em 1948, é oficializada a criação do Estado de 

Israel, dando fim ao período de quase dois mil anos da diáspora 

judaica. 

 

Os principais ritos do Judaísmo 

 

O Judaísmo se espalhou pelo mundo no século VI a.C., 

adaptando-se às diversas culturas com as quais dialogou pelo 

mundo. No entanto, alguns ritos cotidianos mantiveram-se 

comuns aos diversos grupos judeus, ainda que eles tenham algumas 

especificidades ligadas às suas características regionais. Como é o 

casamento judeu? Como os judeus lidam com seus mortos? Como 

é a iniciação na vida adulta dentro do Judaísmo? Vamos conhecer 

um pouco mais sobre a religião monoteísta mais antiga do mundo! 

O Shabbat é o descanso semanal dos seguidores do 

Judaísmo, que deve começar ao pôr do sol da sexta-feira e terminar 
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somente no pôr do sol do sábado (visto que, dentro do calendário 

judaico, o dia começa quando o sol se põe). Ele é o ponto central 

da vida de um judeu, pois nele qualquer atividade de trabalho é 

proibida, visto que a Torá narra que Iahweh criou o mundo em seis 

dias e descansou no sétimo, ordenando que todos também o 

fizessem. Os judeus tratam as orações como um ritual diário, que 

deve ser realizado 3 vezes por dia – pela manhã, à tarde e à noite. 

Caso a oração seja realizada dentro da sinagoga, é necessário que 

pelo menos dez homens adultos estejam presentes. O Sidur é um 

livro especial que reúne os salmos, as louvações, as bênçãos e as 

orações judaicas – a principal delas, As Dezoito Bênçãos, já possui 

mais de 2 mil anos. A leitura da Torá é feita às segundas, quintas e 

nas manhãs de sábado. A arca que guarda o texto sagrado é aberta 

e os rolos são levados para o altar da sinagoga para a leitura de um 

trecho em hebraico. 

O primeiro rito pelo qual a criança judia passa é o Berit 

Milá, popularmente conhecido como circuncisão. Ela consiste na 

remoção do excesso de pele que circunda (por isso o nome 

circuncisão – corte que circunda) o prepúcio do órgão genital 

masculino até o oitavo dia posterior ao nascimento. A partir desse 

gesto, a tradição judaica acredita que o menino passa a ter seu órgão 

genital livre para cumprir o dever de gerar a vida, crescer e se 

multiplicar, de acordo com os ensinamentos da Torá, retomando 

o pacto de Abraão com Iahweh. O menino circuncidado passa a 

ser “o homem da palavra”. A partir do oitavo dia de vida, o menino 

recebe o nome judeu e a menina, uma benção especial.  

Durante a adolescência, a festa mais importante para o 

menino judeu se dá quando ele completa 13 anos, o Bar Mitzvá. 

Ela celebra a maturidade religiosa, sendo um momento em que o 

menino passa a ser considerado como um adulto responsável por 
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seus atos, tendo as mesmas obrigações religiosas dos adultos, 

tornando-se responsável por suas transgressões e por seus atos. No 

Shabat, o menino realiza a leitura da Torá, estando apto a partir de 

então ao cumprimento do Mandamento – literalmente, Bar Mitzvá 

significa “sujeito ao mandamento”. Dentre os judeus liberais, as 

meninas também celebram a festa da maturidade, o Bat Mitzvá, ao 

completarem 12 anos, por serem consideradas maduras mais cedo 

que os meninos. De acordo com a tradição judaica, Jesus, por ser 

adulto e circuncidado, pôde ler o livro de Isaías na sinagoga de 

Nazaré. Atualmente, a grande aspiração dos meninos judeus é 

celebrar o Bar Mitzvá no Muro das Lamentações, em Jerusalém.  

Nos primeiros séculos da Era Cristã, o casamento judeu era 

realizado em três etapas. A primeira delas era o namoro, iniciado a 

partir de um acordo (escrito o oral) firmado entre as famílias do 

jovem casal, que descrevia a data, o local do casamento, o valor que 

o homem teria que pagar pela mulher (como uma “compra”) – as 

mulheres virgens valiam cerca de 200 zus (a moeda local); as viúvas 

e divorciadas valiam a metade, enquanto as filhas virgens de um 

sacerdote, o dobro. As mulheres virgens deveriam se casar até a 

quarta-feira, enquanto as viúvas, na quinta-feira. Esse acordo 

garantia a devolução da noiva e era uma exigência dos rabinos. 

Aqueles casais que não obedecessem a essa etapa eram flagelados. 

A segunda fase do matrimônio era o noivado, que significava o 

momento de santificação da mulher. Representando uma 

festividade de até 7 dias, ele podia se dar pela entrega de um objeto 

de valor pelo noivo, com um pedido de casamento, pela entrega de 

um documento com as condições das bodas, ou por meio de um 

ato sexual, com duas testemunhas, que comprovariam a virgindade 

da noiva (esta última forma foi abolida no século III, por ser 

considerada imoral). A última fase do casamento eram as núpcias, 
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sua conclusão jurídica, quando os noivos recebiam a bênção 

nupcial, devendo ocorrer 30 dias depois do noivado (no caso das 

viúvas e divorciadas) e até um ano depois, para as virgens.  

Hoje em dia, a cerimônia do casamento judeu é realizada 

preferencialmente em um ambiente aberto, visto que a bênção de 

Deus para a semente de uma nova família é tão numerosa quando 

as estrelas. Ela ocorre sobre um toldo usado como proteção, a 

chupá, que representa o novo lar do casal que está se formando. 

Em presença de um rabino e de dez homens, o casal assume as 

obrigações da ketubáh, com um ato simbólico de “compra da 

noiva”. As testemunhas e o noivo assinam a ketubáh. A partir de 

então, os noivos são introduzidos na chupá e, com uma taça de 

vinho, o rabino pronuncia a primeira bênção. O noivo entrega um 

anel à noiva, consagrando-a de acordo com a lei de Moisés. A 

segunda taça de vinho leva à segunda benção. Os noivos partem 

para um quarto, para que o casamento seja consumado.  

Para o Judaísmo, o ritual de sepultamento de seus mortos 

deve ser breve, sem música ou flores. A pessoa não pode ser velada 

por muito tempo, devendo ter uma pedra sobre seus olhos e sua 

boca, de forma que ela não possa questionar o motivo de sua morte 

nem veja o Criador com seus próprios olhos antes do Juízo Final. 

Os homens são enterrados envoltos em seu xale de oração. É 

jogado um punhado de terra na cabeça do falecido, para que ele se 

lembre que veio do pó, e outro punhado sobre seus órgãos genitais, 

para que ele se lembre que a criação também vem da terra, sendo 

ele apenas um intermediário. Os judeus não permitem a cremação. 

O corpo é envolvido em um lençol e encaminhado ao cemitério, 

onde são recitados alguns versos litúrgicos e bíblicos. Os homens 

são responsáveis pelo processo de sepultamento. O rabino realiza 

um discurso em memória do falecido, e os parentes mais próximos 
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do sexo masculino fazem uma oração. Os judeus têm o hábito de 

não retornar para suas casas após um enterro, buscando enganar o 

anjo da morte. Eles também comem algo doce depois do 

sepultamento, buscando tirar o amargor da morte. A família do 

falecido respeita o luto por uma semana e, no aniversário de sua 

morte, vai até o cemitério, fazem a leitura da oração para os mortos 

(o Kadish) e acendem velas).  
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O Islamismo 
 

O Islamismo teve sua origem ao redor da cidade de Meca, 

situada atualmente na Arábia Saudita, por volta do ano de 600 d.C. 

Naquele período, a Península Arábica era povoada por vários 

grupos nômades divididos em tribos diferentes, sem que houvesse 

a construção de um Estado estável e amplo. Ao sul da região, no 

Iêmen, havia um importante porto rodeado por sociedades com 

estrutura política mais organizada, por onde passava todo o 

comércio vindo do Oriente, que chegava à Meca através de 

caravanas de beduínos e alcançavam as terras da Síria, fazendo com 

que a cidade se transformasse em um centro comercial de grande 

importância. Os etíopes e os persas disputavam o domínio sobre 

os pontos principais desse comércio. Dessa forma, existia uma 

grande troca cultural entre árabes e os diversos povos do Oriente 

nesse momento, que em sua maioria eram politeístas.  

Naquele período, um mercador simples relatou ter 

recebido a palavra divina através do anjo Gabriel, em um de seus 

retiros espirituais, revelando-lhe a existência de um único Deus, 

chamado Alá, juiz de todos os homens e criador do mundo. 

Segundo o mercador, o anjo lhe revelou que o acesso ao Paraíso 

só seria alcançado com a prática da caridade durante toda a vida, 

com o amor sincero por Deus e com as preces diárias a Ele. Este 

mercador era Muhammad bin Abdil-lah bin Abdul Muttalib bin 

Háxime, conhecido como Maomé. Nascido em 20 de abril de 571 

(de acordo com a tradição islâmica), Maomé era filho de Abdullah 

e Amina, tendo perdido o pai logo depois de seu nascimento, 

fazendo com que tivesse seus primeiros anos marcados pela 

extrema pobreza. Para o Islamismo, Maomé tornou-se o último 

profeta do Deus de Abraão – tendo sido precedido por Abraão, 
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Ismael, Isaac, Jacob, David, Moisés e Jesus (que não é tido como 

deus, mas sim como um profeta) – que não podem ser 

representados de nenhuma forma.  

Vivendo em Meca, Maomé passou a realizar a pregação do 

conjunto de determinações enviadas pelo anjo Gabriel, ao qual ele 

deu o nome de Islamismo. Nesse período, o povoado era o centro 

de peregrinação para vários cultos politeístas. A nova religião, por 

sua vez, era monoteísta e atrapalhava as religiões já existentes na 

região, ameaçando os negócios dos comerciantes locais, que 

lucravam com a vinda dos peregrinos. Por esse motivo, Maomé 

passou a ser perseguido em Meca, recebendo diversas ameaças de 

morte. Buscando proteger-se, decidiu se refugiar no povoado de 

Iatrebe, que ficava próximo a Meca, onde conseguiu apoio da 

população local e proteção. A partir de aí, Maomé foi responsável 

pela unificação de diversas tribos regionais, criando um grande 

exército de fiéis, que atacava as caravanas em direção à Meca para 

saqueá-las, enriquecendo e aumentando seu poder. Estas 

conquistas aumentaram a união do grupo e trouxeram novas 

tribos, expandindo o Islamismo.  

A partir de então, Maomé passou a chefiar um Estado 

teocrático sediado em Iatrebe, que passou a ser chamada de 

Medina – a Cidade do Profeta. Este Estado recebe o nome de Islão. 

Ele construiu a primeira mesquita na cidade, determinou a 

cobrança do dízimo entre os muçulmanos e escreveu os princípios 

que doutrinariam a religião no livro sagrado do Islamismo: o 

Corão, considerado pelos adeptos da religião como o detentor das 

palavras de Deus ditadas ao profeta por um anjo. Seus princípios 

são baseados na Lei Islâmica, contendo seis regras básicas: os atos 

de caridade, com o dízimo e a esmola; a peregrinação à Meca ao 
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menos uma vez na vida; as preces, cinco vezes ao dia; a guerra 

santa; o jejum; e a confissão de fé constante.  

O fiel adepto do Islamismo é chamado de “muçulmano”, 

termo que se origina do verbo “aslama” e que significa “converter-

se ao Islão”. É comum atribuir-se ao verbo o sentido de submissão, 

afirmando que o conceito de “muslim” se refira aquele que se 

afirmar como “submisso a Deus”, mas em sua origem a palavra 

significa a ausência de contestação aos designíos do Senhor, 

afirmando que aquele que se converte à religião está buscando a 

paz, colocando a existência de Deus acima de todas as coisas.  

Com a morte de Maomé, em 632, o poder sobre o Islão – 

e sobre a religião islâmica – foi passado para quatro califas, 

responsáveis pela conquista de várias áreas do Oriente Médio, 

submetendo-as ao Islamismo. Após este período, a Dinastia 

Omíada começou a governar e a eleger novos califas, transferindo 

a sede do Islão para Damasco (atualmente na Síria) e dando 

continuidade à expansão territorial, atingindo a Península Ibérica 

em 711. Quase quarenta anos depois, a sede do poder islâmico foi 

transferida novamente, agora para Bagdá, no atual Iraque. No 

século XI, os turcos foram convertidos ao Islamismo e, com o 

desenvolvimento do Império Otomano, garantiram a expansão da 

religião para o Oeste, alcançando Constantinopla em 1453, 

transformando-a na nova capital islâmica, sob o nome de Istambul, 

concentrando o poder nas mãos de um sultão, dando origem a um 

dos maiores impérios do mundo: o Império Turco-Otomano, que 

apenas teve fim com a Primeira Guerra.  

A partir de meados dos anos de 1950, houve a tentativa de 

reduzir o poder dos grupos religiosos muçulmanos em algumas 

nações do Oriente Médio, levando suas práticas e influências 

apenas para o universo privado. A tentativa foi frustrada, dando 
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origem a reações fundamentalistas, com a grande adoção do 

fundamentalismo islâmico pelos grupos urbanos, radicalizando as 

leis do Corão sobre o respeito aos valores tradicionais e criando 

forte oposição do modelo de sociedade, cultura e política ocidental. 

Em 1971, a Organização da Conferência Islâmica reuniu 40 países 

e marcou o processo de unificação desse movimento. É importante 

compreender, em nossos dias, que praticamente todos os países do 

Oriente Médio associaram o Islamismo não apenas às práticas 

cotidianas de sua população, mas também às suas políticas oficiais 

de governo, fazendo com que a religião determine diretamente 

questões importantes relacionadas à vida privada e ao Direito 

público.  

A cidade de Meca é uma das mais importantes para a 

religião islâmica, pois nela nasceu o profeta Maomé, foi onde as 

revelações começaram e de onde ele partiu para Iatrebe, dando 

início à Hégira, estabelecendo os ritos principais do Islamismo 

depois de consolidada a religião. Por esse motivo, a cidade recebe 

mais de 3 milhões de peregrinos anualmente. A Caaba, principal 

espaço sagrado muçulmano do mundo, fica situada na cidade, 

contendo a pedra que, de acordo com a tradição, teria caído do 

Jardim do Paraíso, oferecida por Deus a Adão e dada pelo Anjo 

Gabriel a Abraão. Medina também é uma cidade de grande 

importância para a religião, situada na linha imaginária entre Meca 

e Jerusalém. A cidade foi o centro para onde o profeta Maomé 

fugiu, sendo considerada o berço do Islamismo e onde as práticas 

sociais da religião foram determinadas. Por fim, Jerusalém também 

é considerada uma cidade sagrada para os muçulmanos, por ter 

sido lá onde o profeta Maomé partiu em sua “jornada noturna”.  
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Os Textos Sagrados: O Corão 

 

O Corão é o principal livro sagrado para os muçulmanos, 

englobando o conjunto das mensagens que teriam sido reveladas 

por Alá para Maomé através do Anjo Gabriel, em diferentes 

estágios da sua vida, durante 23 anos (entre 610, quando o profeta 

tinha 40 anos e vivia em Meca, e 6 de julho de 632 da Era Cristã, 

ano de sua morte em Medina). O termo árabe “Qur’na”, que deu 

origem ao nome do livro, significa “leitura” ou “recitação”, o que 

indica que o Corão foi composto para ser lido em voz alta. De 

acordo com a tradição islâmica, quando Maomé proclamou as 

revelações feitas pelo Anjo, os ouvintes as memorizaram e as 

escreveram em folhas de palma, peles de animais e fragmentos de 

ossos. Após a morte do profeta, o primeiro califa Abu Bakr passou 

a recolher estes escritos, organizando-os em capítulos. No 

mandato do terceiro califa, Othman, a versão oficial do Corão, 

como conhecemos hoje, foi estabelecida, em 650. As outras 

versões, que apenas diferiam no número de versos e na forma 

como eles se dispunham, foram destruídas. A partir de então, uma 

cópia do Corão padronizado foi mandada para todos os territórios 

islâmicos do período. 

O livro sagrado do Islamismo está dividido em 114 

capítulos, chamados de Suras, escritos em prosa com rimas, com 

comprimentos diferentes. Cada um deles possui títulos aleatórios, 

que em geral não possuem associações diretas com o texto. Estes 

capítulos dividem-se em versos, os ayyat, em um trabalho realizado 

posteriormente à sua edição original e que, por isso, nem sempre é 

igual em todas as versões – ao total, são 6236 versos. O segundo é 

o maior de todos os capítulos, com 286 versos, enquanto o último 

capítulo é o menor, contando somente com 3 versos. Os versos e 
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os capítulos são organizados de acordo com sua ordem 

cronológica de revelação, seguindo uma estrutura não linear, sem 

começo, meio e fim muito claros e sem ter necessariamente uma 

correlação entre si. O primeiro capítulo, Al Fatiha, ocupa uma 

posição especial no livro sagrado. 

Em número de palavras, o Corão é similar ao Novo 

Testamento da Bíblia cristã. O Corão foi escrito em uma variação 

de árabe muito diferente de qualquer outra já conhecida naquele 

momento, o Kuraish, mesclando poesia e prosa sem o uso de 

métrica, em um estilo difundido entre os beduínos para disseminar 

as tradições orais. O conteúdo do livro foi recitado nesta variante 

e foi reduzido à palavra escrita no século VIII, dando origem às 

regras gramaticais do árabe literário que acabou se transformando 

na língua oficial atual, ainda que muitos dialetos sejam falados no 

mundo islâmico. Como o estilo utilizado para a escrita do Corão é 

cheio de metáforas, com vocabulário e gramática difíceis, ele torna-

se sujeito a diferentes interpretações.  

O conteúdo do Corão contém um conjunto de 

recomendações e preceitos morais e éticos, histórias sobre os 

profetas que vieram antes de Maomé e dos povos que os 

receberam, advertências acerca do julgamento a ser realizado no 

Juízo Final, além de várias normas sobre a vida social, a religião, o 

casamento, o divórcio e a transmissão de heranças. O centro da 

mensagem do livro sagrado é o fato de que Alá é o único deus, o 

responsável por criar todas as coisas, aquele a quem o muçulmano 

deve servir – através da conduta correta e da prática do culto. Além 

disso, o Corão esclarece que Alá é misericordioso e bom com a 

humanidade e tem enviado os profetas como intermediários para 

que o povo que vive na terra possa venerá-lo através destes 

homens de fé. O conteúdo do livro é dividido em quatro fases: as 
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três primeiras em Meca, descrevendo as experiências de revelação 

de Maomé, e a quarta em Medina. Para o Islamismo, existe um 

valor muito especial à recitação do Corão em voz alta, visto que o 

recitador deve respeitar algumas regras estritas que exigem um 

grande preparo. 

Para os muçulmanos, o Corão é a palavra de Alá, fazendo 

com que seu conteúdo seja o centro da vida religiosa islâmica – da 

mesma forma que o Novo Testamento se configura para os 

cristãos ou a Torá, para os judeus. A oração diária obrigatória, um 

dos pilares da religião, inclui a recitação de alguns capítulos e 

versículos do Corão. Além disso, a educação dos jovens 

muçulmanos também passa pelo aprendizado do Corão. O livro 

sagrado também é uma das principais fontes do Direito do Islã que, 

unido à Sunna (o conjunto de práticas e comportamentos de 

Maomé), formam a Sharia, a Lei Islâmica. Por sua importância, a 

interpretação do Corão (tafsir) é um campo de estudos que gera 

muitas polêmicas no mundo islâmico, sendo a mais aceita de todas 

a de al-Tabari, feita no século X. Um exemplo do conflito causado 

pela interpretação do Corão está na diferença como xiitas e sunitas 

compreendem alguns versos do livro sagrado – de acordo com 

alguns grupos, o Corão não apenas concorda com algumas ideias 

da ciência contemporânea, mas até as previu, enquanto outros 

grupos afirmam que o livro é contrário a essas inovações. Outro 

motivo de discórdia é a dúvida se o Corão deve ser traduzido para 

outros idiomas, e como essa tradução deve ser realizada.  

 

Os cinco pilares do Islamismo 

 

Toda religião tem seus rituais principais – sejam eles 

cotidianos, opcionais ou necessários apenas uma vez na vida do 
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fiel. Com o Islamismo não é diferente. De acordo com as regras 

islâmicas, existem cinco pilares fundamentais sobre os quais a 

religião foi construída, sendo estes as principais práticas de 

adoração – em árabe, Ibaadah – que todo muçulmano deve 

cumprir ao longo de sua vida.  

O primeiro destes atos religiosos é o testemunho da fé – 

Alshahada. Considerado o mais importante e mais simples, ele 

consiste na ação do muçulmano em recitar em árabe a seguinte 

passagem do Corão: Ashhadu anna La illa allah wa ashhadu anna 

muhammadan rasulu allah, que significa, em português, “testemunho 

não há divindade além de Deus e testemunho que Maomé 

(Muhamad S.A.A.S) é seu profeta. Esta ação é considerada a mais 

importante porque representa, ao mesmo tempo, a confirmação de 

Deus como o único Deus do Islamismo, em uma única natureza, 

além de ressaltar a missão do profeta Maomé. O testemunho da fé 

é considerado como um pré-requisito para que o indivíduo 

pertença à religião islâmica. Conhecido como Shahada, este ato 

deve ser recitado somente se o fiel tiver intenções sinceras e plena 

compreensão do significado e das responsabilidades que o 

acompanham. Dada a sua importância, ele se tornou o texto mais 

reproduzido na caligrafia islâmica.  

O segundo dever principal de todo muçulmano é o Salat, o 

dever da oração cinco vezes ao dia em direção à Caaba, em Meca 

(na Arábia Saudita). Ainda que os fiéis possam rezar em qualquer 

lugar – em casa, no escritório ou em lugares públicos –, eles são 

estimulados a praticar suas orações em grupo. A oração é 

considerada como o momento de aproximação com Alá, 

preservando o homem dos atos ilícitos e obscenos e lembrando-o 

da presença divina a todo o tempo, transformando-se em um 

treino para o controle dos instintos e para o fortalecimento 
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espiritual. O Salat deve ser realizado por todo muçulmano a partir 

da puberdade, com exceção das mulheres durante o período 

menstrual ou com sangramentos pós-parto. As orações devem ser 

realizadas em cinco horários fixos: o primeiro é a oração da aurora, 

próxima ao nascer do sol; o segundo é ao meio-dia; o terceiro é a 

oração da tarde, pouco antes do início do pôr do sol; o quarto é a 

oração do pôr do sol, iniciada quando o sol se põe e terminada ao 

anoitecer; e o último é a oração da noite, realizada necessariamente 

antes da meia-noite. Ao chegar o horário das orações, as cidades 

com maioria muçulmana emitem um sinal sonoro para chamar os 

fiéis para a oração, o Adann. Para se preparar para a oração, o 

muçulmano precisa passar preparar-se espiritualmente, através de 

uma limpeza física e espiritual conhecida como ablução. As 

mulheres devem estar cobertas, exceto as mãos e o rosto, enquanto 

as vestes dos homens precisam cobrir do umbigo aos joelhos. Cabe 

ressaltar que a oração deve ser recitada necessariamente em árabe, 

pois o Corão, ainda que tenha sido traduzido para várias línguas, 

só pode ser recitado em seu idioma original.  

A Caridade, por sua vez, é tida como um rito obrigatório 

no Islamismo. Sendo um dos pilares do Islã, a prática da caridade 

(Zakat) é considerada como um ritual de crescimento e purificação 

do muçulmano, através do qual ele doa parte do que recebe para 

os necessitados. Originalmente, a prática do Zakat era uma ação 

voluntária dentro do Islamismo, mas desde os primeiros tempos 

em que a religião passou a se expandir ela se tornou um sistema 

obrigatório e legalizado de cobrança de uma taxa em favor dos 

mais pobres. Seu conceito deriva do dever que todo muçulmano 

tem de dividir a sua riqueza com aqueles que possuem menos ou 

que passam por um período de necessidades, fazendo com que sua 

própria riqueza seja purificada e permitindo que as doações 
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movimentem o sistema econômico, aumentando a prosperidade e 

o crescimento da região. Dessa forma, esta obrigação religiosa, 

auxilia no cumprimento de uma visão de sociedade islâmica mais 

igualitária e mais justa. O Corão não define claramente as 

quantidades nem a frequência do Zakat, deixando sua decisão para 

a tomada de consciência de cada fiel contanto que isso não 

corrompa o doador com o sentimento de posse nem traga 

vergonha a quem vai receber a doação. De forma convencional, a 

obrigação da Caridade é realizada no mês do Ramadã, através de 

uma doação de cerca de 2,5% da riqueza do fiel em itens 

comerciais, prata, ouro e dinheiro. Os pobres ficam livres desta 

obrigatoriedade. Caso um muçulmano de grandes posses não 

realize o Zakat, ele comete um pecado que será julgado no Dia do 

Juízo Final. Cabe ressaltar que, ainda que o Zakat seja uma 

obrigação religiosa, o Islamismo reconhece as doações voluntárias, 

conhecidas como Sadaga.  

O quarto pilar do Islamismo é a realização do jejum 

obrigatório para todos os muçulmanos adultos no 9º mês do 

calendário islâmico – o mês de Ramadã, um momento de 

renovação da fé, da intensificação da caridade e do 

aprofundamento da vivência da vida familiar, fazendo com que o 

muçulmano se aproxime dos valores sagrados, frequente mais a 

mesquita, pratique o autodomínio e a correção pessoal. Este jejum 

(Siam, Saum ou Sawm) consiste na abstenção de cigarro, bebibas, 

comida e relações sexuais entre o nascer e o pôr do sol. Ele 

começou como um ato voluntário de abnegação aos elementos 

terrenos, mas acabou tornando-se uma prática obrigatória do 

Islamismo, de acordo com o Corão. Os viajantes, doentes, 

trabalhadores de serviços pesados e as mulheres grávidas, que estão 

amamentando ou no período menstrual devem realizar o jejum em 
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outro período, visto que ele não pode representar perigo à vida do 

muçulmano. O jejum representa, ao mesmo tempo, um 

instrumento de autodisciplina física, de purificação da alma e de 

agradecimento a Alá pelas graças alcançadas. Durante este período, 

os muçulmanos se aproximam de suas famílias diariamente para o 

desjejum e, além das cinco orações diárias, recitam uma prece 

especial à noite. A 27ª noite de Ramadã, a Noite do Destino, 

remonta o momento em que o profeta Maomé recebeu a primeira 

revelação, sendo celebrada anualmente com grandes festas 

religiosas e doações de alimentos e presentes aos pobres.  

O quinto pilar que rege a vida dos muçulmanos é a 

obrigação de visitar Meca ao menos uma vez na vida. A Hajj, como 

é chamada a peregrinação, é condicionada à possibilidade física e 

financeira do fiel para essa jornada. Mais do que apenas visitar a 

cidade, ela constitui um conjunto de atividades que o muçulmano 

deve cumprir entre o 8º e 12º dia do 12º mês do calendário 

islâmico, repetindo o que Maomé realizou. Antes de iniciar a 

jornada, o muçulmano deve vestir duas peças não costuradas de 

tecido branco, simbolizando a igualdade de todos perante Alá. A 

partir de então, ele não pode mais se barbear, cortar o cabelo, usar 

perfumes ou ter relações sexuais. O segundo passo é adentrar na 

Caaba e percorrer seu perímetro, em sentido anti-horário, por sete 

vezes, ao redor da Pedra Negra. O terceiro ritual consiste em 

caminhar em ritmo acelerado, também por sete vezes, a distância 

entre os montes de Safa e Marwa, relembrando o desespero da 

mulher de Abraão, Agar, em busca de água para seu filho Ismael. 

Os fiéis também bebem a água do poço de Zamzam que, de acordo 

com o Corão, foi criado por Deus para dar água à Agar. No dia 

seguinte, os fiéis vão até o Monte de Arafat, cerca de 25km distante 

de Meca, para meditar e suplicar o perdão de Alá, rezando do 
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nascer ao pôr do sol. No terceiro dia, eles atiram sete pedras contra 

três pilares que representam a tentação de Satanás contra a Abraão. 

A partir de então, começam os sacrifícios de ovelhas, cuja carne é 

doada aos pobres. Ao final, é realizada uma festa de três dias que 

celebra o fim da peregrinação. Todo muçulmano que efetuou este 

rito é chamado de hajii ou haja, atingindo um status de respeito em 

sua comunidade.  

Cabe ressaltar que a prática dos cinco pilares do Islamismo 

é individual ao muçulmano, somente dizendo respeito à relação do 

fiel com Alá. Dessa forma, os adeptos dessa religião não encontram 

sentido em praticar nenhum destes pilares apenas para agradar sua 

comunidade, sem que isso parta da sua própria vontade, pois eles 

acreditam que Alá não pode ser enganado e o único a sofrer as 

consequências é o próprio indivíduo. Estas obrigações determinam 

a rotina do muçulmano, criando uma rede de devoção para a qual 

a fé não tem utilidade se não é colocada em prática.  

 

A Lei islâmica: a Sharia 

 

Nos últimos tempos, o termo “Sharia” tornou-se familiar 

para os não-muçulmanos. Ele esteve presente muitas vezes nos 

noticiários sobre questões ligadas à política envolvendo os países 

muçulmanos, às questões feministas e o papel das mulheres na 

religião, ao terrorismo, aos episódios de fundamentalismo islâmico 

ocorridos na Europa e nos Estados Unidos e à própria civilização 

islâmica. No entanto, ainda que tenha sido citado com muita 

frequência, ele não foi devidamente explicado, criando-se com isso 

uma imagem obscura e até negativa sobre ele, associando-o à 

violência, a movimentos de apedrejamento de mulheres, aos 

castigos físicos e até ao Estado Islâmico. Dessa forma, a Sharia foi 
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difundida no mundo ocidental em que vivemos como uma 

legislação injusta imposta aos cidadãos que vivem nos países 

muçulmanos. Mas o que é, afinal, a Sharia? 

Desde que foi implantado, o Islamismo trouxe consigo um 

conjunto de normas, regras e leis que são responsáveis por reger a 

vida de todo o muçulmano, denominado de Sharia. Ela foi criada 

a partir da combinação de várias fontes diversas, como o livro 

sagrado dos muçulmanos, o Corão, as condutas deixadas pelo 

profeta Maomé, os Ahadith, além das tomadas de decisões para a 

vida cotidiana (através de interpretações feitas do Corão e dos 

Ahadith) elaboradas pelos estudiosos islâmicos, as Fatwas. Dentro 

da tradição islâmica, a Sharia é concebida como um conjunto de 

revelações divinas, pois ela é responsável por libertar a 

humanidade, garantindo que cada muçulmano desenvolva seu 

maior potencial individual que, somado – será capaz de criar uma 

sociedade plena e realizada. De acordo com a tradição islâmica, a 

disciplina trazida pelas leis da Sharia, iguais para todos, é 

considerada como determinante para a transformação da conduta 

do ser humano, especialmente em momentos de guerra ou quando 

ele se afastava do conceito de civilização. Assim, a Sharia é a 

representação da lei de Alá na terra.  

Segundo o que acreditam os muçulmanos, a vida humana 

começa muito antes do nascimento – antes mesmo da criação do 

primeiro homem. No início de tudo, Alá criou as almas de todos 

aqueles que iriam existir e perguntou a elas “Eu não sou o seu 

Senhor?”, recebendo cem por cento de respostas positivas. A partir 

de então, Alá definiu um tempo na terra para cada alma, com o 

objetivo de poder julgá-la – ao término desse período, a alma seria 

enviada para seu destino eterno, que poderia ser a felicidade sem 

fim ou a tristeza para sempre. Dessa forma, os muçulmanos 
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acreditam que a vida é uma viagem que possui muitos caminhos, 

sendo apenas um deles o claro e direto que leva à felicidade – o 

caminho regrado pela Sharia. Em árabe, Sharia significa “O bom e 

claro caminho para a água”, pois como a água é vital para a vida 

humana, a Sharia é necessária para a mente, a alma e a vida terrena.  

A Sharia é responsável por regulamentar todas as ações 

humanas dentro do Islamismo, que são divididas em cinco 

categorias distintas. A primeira delas trata das ações obrigatórias, 

que precisam ser realizadas e, quando feitas com boas intenções, 

são recompensadas. A segunda é a das ações recomendadas, que 

farão com que o muçulmano receba recompensa em caso de 

realização, mas não causarão punição caso não sejam feitas. A 

terceira é o conjunto das ações permitidas, que não são reprimidas 

nem encorajadas pela Sharia, congregando assim a maioria das 

atividades humanas cotidianas. A quarta categoria determina as 

ações indesejadas, que serão recompensadas caso sejam evitadas, 

mas não serão punidas caso ocorram. Por fim, a última tipologia 

define as ações proibidas, que são um dever para o muçulmano 

evitar (levando à recompensa) e cuja realização acarretará a punição 

e condenação. Cabe ressaltar que o valor final de cada ato é 

baseado na sinceridade e na intenção em que o fiel realizou.  

Mas todos os muçulmanos seguem estritamente a Sharia? 

Não. Poucas nações muçulmanas seguem a Lei islâmica em toda a 

sua extensão, como é o caso da Arábia Saudita, ainda que 

praticamente todas os países que possuem maioria muçulmana 

sigam a Sharia em algum grau, ainda que mais brando. Até mesmo 

nos países ocidentes que possuem regiões com grandes 

contingentes muçulmanos, como é o caso da França e dos Estados 

Unidos, a prática da Sharia existe de alguma forma. A cultura 

ocidental e a certeza da não punição violenta trazida com o 
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convívio nessas nações faz com que vários grupos muçulmanos se 

tornem mais tolerantes. Além disso, muitos deles seguem somente 

o lado espiritual do Islamismo e se distanciam de sua instância 

política. No entanto, a minoria muçulmana que segue a Sharia à 

risca é a responsável por colocar a religião na mira dos holofotes, 

visto que esse grupo apoia os ataques terroristas e o 

fundamentalismo religioso.  

 

As divisões do Islamismo 

 

O Islamismo foi criado como religião no século VII da Era 

Cristã, tendo Maomé como seu profeta, fundador e autor do 

Corão, principal livro sagrado, através da inspiração das revelações 

recebidas pelo Anjo Gabriel, como conta a tradição islâmica. 

Quando Maomé faleceu, em 632 E.C., teve início um processo de 

disputas para a definição de quem seria seu sucessor, visto que o 

Islã consistia na união de uma nova religião ao poder político de 

um novo Estado que o profeta havia criado. Em si próprio, o Islã 

foi estruturado a partir de uma proposta civilizatória que unifica os 

princípios políticos e religiosos.  

Com a morte de Maomé, seus sucessores imediatos foram 

os califas Abu Bakr e Omar, seus sogros, que tentaram criar uma 

organização para a transmissão da autoridade política e religiosa, 

tendo êxito durante 12 anos, até Othmã, um membro da família 

Omíada que foi genro de Maomé, tornou-se califa, mas teve seu 

poder contestado por um grupo de árabes convertidos ao 

Islamismo que viviam próximos à Medina, sendo assassinado. A 

morte de Othmã foi associada diretamente à Ali, o primo de 

Maomé que sucedeu ao califa assassinado. Contrariados com a 

situação, os muçulmanos opositores a Ali declararam guerra ao 
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novo califa e a seus aliados, tendo como principal liderança o 

responsável pelo poder na região da atual Síria, Muhawya, que 

decidiu investigar o assassinato de Othmã e procurar dados sobre 

a participação de Ali no episódio. Essa manobra foi suficiente para 

que outro grupo conspirasse contra o novo califa, que também foi 

morte.  

Muhawya transformou-se, com isso, em um califa de 

grande poder, transferindo a capital do califado de Medina para 

Damasco. A partir daí, surgem dois grupos muito importantes na 

divisão do Islamismo. Os inimigos de Muhawya, que defendiam 

que a sucessão do califado deveria se dar exclusivamente pela 

hereditariedade a partir de Maomé, ficaram conhecidos como 

xiitas, enquanto os seus apoiadores receberam o nome de sunitas.  

Os xiitas sempre foram um grupo minoritário dentro do 

Islamismo e continuam sendo atualmente. Eles se caracterizam 

pela manutenção das tradições antigas da religião, conservando as 

interpretações originais do Corão e da Sharia, a Lei Islâmica. No 

início da história islâmica, os xiitas eram um grupo político – o 

“Shiat Ali”, ou partido de Ali – que lutava para que o genro do 

profeta Maomé e seus descendentes assumissem o trono. Após a 

morte de Ali, seus filhos Hassan e Hussein viram que o legado que 

acreditavam ser de sua família passar para as mãos de Muawiyah – 

acredita-se que Hassan foi envenenado pelo califa, enquanto 

Hussein foi morto durante a batalha com outros membros de sua 

família. Estes episódios deram origem ao conceito xiita de martírio 

e aos rituais de autoflagelação, presentes apenas neste grupo 

muçulmano. As maiores comunidades xiitas estão no Irã, Iraque 

Bahrein, Azerbaijão e Iêmen.  

Já os sunitas corresponderam à maioria dos muçulmanos, 

alcançando cerca de 90% de toda a população islâmica dos dias 
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atuais. Eles divergiam da necessidade de concepção sucessória dos 

xiitas e também atualizaram constantemente as interpretações do 

Corão e da Lei Islâmica, considerando as transformações pelas 

quais as sociedades passaram e utilizando-se também de outras 

fontes importantes para o Islamismo, como a Suna (um conjunto 

grandes ações e exemplos do profeta Maomé compilados em livro) 

, de onde vem o nome sunita. Os muçulmanos sunitas consideram-

se o ramo tradicionalista e ortodoxo do Islã, pois veneram todos 

os profetas citados no Corão, ainda que vejam Maomé como o 

último e verdadeiro. A tradição sunita também defende um sistema 

codificado da Lei Islâmica e a adesão a quatro tipos diferentes de 

interpretação da lei. Os professores de religião e líderes religiosos 

sunitas permanecer sob o controle do Estado.  

Como os dois grupos convivem atualmente? Nos países 

governados pelos sunitas, os grupos xiitas costumam representar 

as camadas mais pobres da sociedade, sendo oprimidas e 

discriminadas. Algumas doutrinas sunitas extremas pregam o ódio 

aos xiitas. Em 1979, a Revolução Iraniana lançou um programa 

xiita bastante radical, sendo interpretada como um desafio para os 

regimes sunitas, especialmente na região do Golfo Pérsico. Ao 

apoiar milícias xiitas para além de suas fronteiras, a política iraniana 

permitiu o reforço de suas alianças com governos sunitas e 

movimentos no exterior. Além disso, durante a Guerra Civil no 

Líbano, os xiitas conseguiram apoio político do grupo Hezbollah. 

Já no Paquistão e no Afeganistão, por exemplo, alguns grupos 

sunitas mais radicais, como o Talibã, realizam ataques frequentes 

aos espaços sagrados xiitas. Os conflitos atuais na Síria e no Iraque 

também possuem forte influência da separação entre os dois 

grupos islâmicos, visto que jovens sunitas nas duas nações 

decidiram se unir a grupos rebeldes ligados a Al-Qaeda, ao mesmo 
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tempo em que jovens xiitas lutam com as forças oficiais do 

governo.  
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O Espiritismo 
 

O Espiritismo é uma religião criada no século XIX por um 

pedagogo francês, Hippolyte Léon Denizard Rivail, sob o 

codinome de Allan Kardec, unindo as doutrinas do Catolicismo 

primitivo (sob a base da caridade), do Budismo (levando em 

consideração as várias reencarnações do espírito), um grande 

caldeirão de crenças esotéricas em vigor em seu momento histórico 

e uma das principais teorias científicas do período, o 

Evolucionismo de Charles Darwin, tornando-se uma religião de 

síntese. Para seus membros, a religião foi revelada pelos espíritos 

superiores a Kardec, que foi capaz de codificá-la em cinco obras 

fundamentais. O Brasil se tornou a principal comunidade espírita 

de todo o mundo, contando atualmente com cerca de 2,3 milhões 

de adeptos desta fé religiosa, segundo o último censo do IBGE. 

Que tal conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo? 

O Espiritismo surgiu a partir das observações de Rivail 

sobre um conjunto de eventos extraordinários, apresentados a ele 

por seu amigo Carlotti, que seriam supostamente provocados pela 

atividade direta dos espíritos. Nestes episódios, as mesas e outros 

objetos se movimentavam se o auxílio de nenhum mecanismo 

especial ou nenhuma pessoa. A partir destas observações, Rivail 

passou a estudar diversas correntes místicas e a repetir e 

experimentar vários daqueles eventos, acreditando que eles seriam 

formas de comunicação com o mundo dos mortos. Durante uma 

destas sessões, ele ouviu de um médium que, em outra vida, ele foi 

um celta chamado Allan Kardec, cuja missão nessa existência seria 

reunir os ensinamentos dos últimos séculos, criando uma doutrina 

capaz de propagar os ensinamentos de Jesus Cristo, mas que 

também trouxesse alívio para o coração dos homens. Assim, ele 
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passou a trabalhar sobre as ideias que gerariam o Espiritismo 

elaborando, entre 1857 e 1868, as cinco obras fundamentais para a 

religião.  

Desde seu início, a nova religião despertou a ira da Igreja 

Católica por diversos motivos, especialmente por considerar que 

Jesus Cristo não é filho de Deus (nem uma das manifestações de 

Deus, o “Deus filho”), mas sim um espírito mais evoluído. Além 

disso, para o Espiritismo, a redenção humana se dá a cada passo 

da evolução (através do aprendizado tido em cada encarnação), 

enquanto para o Catolicismo ela é um evento único – dado no 

Juízo Final. Por fim, não existe possibilidade de reencarnação no 

Catolicismo. No entanto, a identificação com a fé cristã, para os 

espíritas, é completa, pois se baseia nos ensinamentos de Jesus 

Cristo e se alinha aos evangelhos bíblicos.  

A religião chegou ao Brasil em 1860, sendo rapidamente 

adotada por membros da classe média, especialmente por 

funcionários públicos, militares e intelectuais – mas também foi 

perseguida, como na Europa, sendo considerada crime no Código 

Penal de 1890. Mesmo assim, ela se fortaleceu ao expor para o 

povo uma de suas principais preocupações: a caridade, o que 

impulsionou seu crescimento no país. Existe, inclusive, uma cidade 

fundada exclusivamente por espíritas: Palmelo, a 200 quilômetros 

de Goiânia, que foi fundada em 1929 a partir da criação de um 

centro espírita. O município não permite a venda de bebidas 

alcóolicas e, em suas ruas, existem trechos escritos dos 

ensinamentos dos livros kardecistas. Também no Brasil surgiu o 

médium mais famoso depois de Kardec: Francisco Cândico 

Xavier, o Chico Xavier. Órfão desde cedo, sua primeira 

comunicação foi com o espírito de sua mãe. O primeiro registro 

oficial de sua mediunidade, no entanto, se deu em 1922, aos 12 
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anos, quando tinha que escrever uma redação sobre o Centenário 

da Independência e se sentia perturbado com a presença de um 

homem lhe ditando o texto que devia compor – pelo qual recebeu 

um prêmio. Aos 18 anos, ele passou a procurar os centros espíritas 

para entender os fenômenos pelos quais passava, entrando em 

contato com o espírito Emmanuel (que teria sido o senador 

romano Publius, um escravo cristão morto por leões e, no Brasil, 

o padra Manuel da Nóbrega – mostrando as diferenças nas 

encarnações), psicografando mais de 400 livros por inspiração 

desta entidade. Toda a renda das publicações foi destinada a 

entidades sociais.  

A base do Espiritismo está nas cinco obras fundamentais 

escritas por Allan Kardec na metade do século XIX, na França. 

Desde esse momento, a doutrina espírita passou a reivindicar, ao 

mesmo tempo, o status de uma religião, de uma filosofia e de uma 

ciência, como uma fé cujas manifestações (como a psicografia de 

textos, o contato com os espíritos e a regressão a vidas anteriores) 

pudessem ser comprovadas através de um método dedutivo 

herdado dos preceitos científicos. O Espiritismo prega que todo 

ser humano é um canal de comunicação entre os espíritos e os 

vivos, sendo chamado de médium – por esse motivo, não existe 

nenhuma hierarquia na religião, muito menos um grande superior 

equivalente a um papa. Nos centros, a liderança dos cultos é 

geralmente dada ao fundador ou ao médium mais experiente. A 

religião defende a simplicidade como um de seus fundamentos, 

sem que existam grandes ritos de passagem (como batismos, 

casamentos ou enterros), pois acham que o vínculo do homem 

com o Deus (e as esferas de Bem e Mal) estão dentro de cada ser 

humano, sem que exista a necessidade de uma “comprovação” 

através de votos específicos. Além disso, não há cerimoniais e 
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paramentos (como roupas e acessórios específicos), visto que os 

espíritas valorizam o racionalismo. 

Segundo o Espiritismo, a comunicação entre os médiuns e 

os espíritos pode ocorrer de diversas formas diferentes: 

inicialmente, ela se dava através de pequenas batidas na parede, 

mas, atualmente, os principais modos de comunicação são a 

incorporação e a psicografia. Durante as sessões de “desobsessão”, 

quando os fiéis acreditam que um espírito está perturbando a vida 

de uma pessoa, os médiuns incorporam tais espíritos e buscam 

entender os motivos da aproximação à vida dos fiéis, buscando 

convencê-las a deixar de perturbar os encarnados. Para os 

membros desta religião, todos os espíritos são criados em um 

“ponto zero” de imperfeição e, através das sucessivas 

reencarnações (quando aprendem algo mais sobre caridade, 

tolerância e bondade), conseguem alcançar a perfeição. No 

entanto, a religião defende o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de 

cada um para a escolha de seu destino, afirmando que existiriam 

espíritos propositalmente maléficos, que estariam destinados a 

intermináveis e sofridas encarnações.  

Dentro dos princípios básicos do Espiritismo, Deus é 

considerado como uma forma de inteligência suprema, sendo 

caracterizado como uma entidade onipotente, eterna e imaterial, 

sendo justa, boa e imutável. O Espiritismo acredita que Deus criou 

o Universo, do qual fazem parte todos os seres (racionais e 

irracionais, animados e inanimados), comportando diversos 

mundos habitados com seres em graus diferentes de evolução – 

portanto, a Terra não é o único local com vida. Os espíritos seriam 

os seres agentes da criação, tendo sido originados na ignorância e 

sendo capazes de evoluir ao longo de várias vidas – são divididos 

entre os espíritos puros (que atingiram a máxima perfeição), os 
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bons espíritos (nos quais a vontade do bem predomina) e os 

espíritos imperfeitos (em que o desejo do mal ainda é maior). O 

homem é apenas um espírito encarnado em um corpo material, 

tendo várias escolhas na vida e respondendo por suas ações (dentro 

da lógica do livre-arbítrio). Ao realizar a prece, o homem se tornar 

melhor porque ela é uma forma de adorar a Deus. A morte (ou 

desencarnação) não é considerada como uma ruptura, mas apenas 

um estágio da vida espiritual, pois separa o espírito 

temporariamente do mundo físico para que ele possa atravessar 

suas várias existências como encarnado, atingindo novos níveis até 

a perfeição através de reencarnação.  

 

O Espiritismo e Allan Kardec 

 

O Espiritismo foi fundado por Hippolyte Léon Denizard 

Rivail, um importante pedagogo, tradutor, educador e autor 

francês que desenvolveu toda a sua obra espírita sob o pseudônimo 

de Allan Kardec, buscando diferenciar seu trabalho pedagógico 

anterior à sua pesquisa religiosa. Ele foi um dos pioneiros a realizar 

investigações científicas sobre os fenômenos paranormais, 

especialmente a mediunidade, cuja pesquisa anterior costumava ser 

feita de forma inadequada. Também foi dos principais discípulos 

de Johann Heirinch Pestalozzi, um reformador educacional que 

incorporou o afeto na sala de aula. 

Rivail nasceu em uma família católica, com tradição na área 

do Direito e no funcionalismo público. Desde cedo, demonstrou 

interesse pelo estudo da filosofia e das ciências, estudando na 

Escola de Pestalozzi, no Castelo de Yverdon, na Suíça (uma nação 

de maioria protestante), transformando-se em um ativo 

propagador de sua metodologia, muito importante para a reforma 
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educacional alemã e francesa. Ainda aos 14 anos, ele já lecionava 

aos colegas de turmas anteriores, compondo cursos gratuitos. Aos 

18 anos, tornou-se bacharel em Ciências e Letras. Com os ensinos 

terminados, ele retornou à França, seu país de origem, passando a 

traduziu diversas obras de moral e de educação para o alemão, 

especial aquelas de François Fénelon, um importante teólogo que 

criticava o absolutismo e a Igreja Católica. Em 1832, casou-se com 

Amélie Gabrielle Boudet. Suas principais batalhas como educador 

foram ligadas à democratização da educação pública, fazendo com 

que ele mantivesse, entre 1835 e 1840, cursos gratuitos de 

Anatomia Comparada, Retórica, Francês, Física, Química e 

Astronomia em sua própria casa.  

Em 1854, Rivail conheceu o fenômeno das mesas girantes, 

muito conhecido em seu período, através de um amigo. 

Inicialmente, atribuiu o fenômeno ao magnetismo animal, mas 

decidiu estudá-lo no ano seguinte, passando a frequentar tais 

reuniões (nas quais diversas pessoas sentavam-se ao redor de uma 

mesa e ela se movia de forma independente). No mesmo período, 

ele conheceu o fenômeno da escrita mediúnica (a psicografia) e 

passou a se comunicar ele mesmo com os espíritos. Em uma dessas 

sessões, uma entidade conhecida como “espírito familiar” passou 

a orientar seus trabalhos. Foi durante estas sessões que um espírito 

disse que já conhecia Rivail desde “o tempo das Gálias”, afirmando 

que ele teria sido um celta em outra encarnação com o nome de 

Allan Kardec.  

Há ainda, outras concepções espíritas sobre a vida de 

Kardec. Durante o quarto Congresso Mundial em Paris, no ano de 

2004, uma mensagem foi atribuída ao espírito de León Denis 

(tendo sido psicografada pelo médium brasileiro Divaldo Pereira 

Franco em francês, uma língua que ele desconhece), afirmando que 
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Allan Kardec teria sido uma das encarnações de um reformador 

religioso do século XV, Jan Hus, responsável pela Reforma 

Religiosa na Boêmia (atual região da República Checa. A mesma 

informação já foi dada em diversas ocasiões por fontes diferentes. 

Já na obra Cartas e Crônica, o espírito de Humberto de Campos 

(“Irmão X”, psicografado por Chico Xavier), afirma que o 

desencarnado que reencarnará como Allan Kardec é um espírito 

superior, que dará início ao um novo ciclo de conhecimento na 

Terra, enquanto Napoleão Bonaparte renasceu para garantir que o 

ministério de um dos discípulos de Jesus Cristo fosse mantido.  

A partir de então, ela passa a usar este pseudônimo, 

publicando as obras espíritas e se dedicando à estruturação de uma 

forma de compreender a realidade com base na integração 

necessária entre a moral, os conhecimentos científicos e a filosofia, 

buscando criar um olhar sobre o real que levasse em consideração 

tanto a dimensão espiritual do homem quanto o método científico. 

Assim, Kardec publicou O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 

1857, considerado como o marco fundador da religião. Os anos 

seguintes da vida de Allan Kardec foram destinados à divulgação 

do Espiritismo entre os simpatizantes, criando mecanismos para 

defendê-los de seus diversos opositores, especialmente através da 

Revista Espírita. Em 31 de março de 1869, ele faleceu em Paris, 

com 64 anos de idade, por causa do rompimento de um aneurisma 

enquanto trabalhava em um livro sobre as relações entre o 

Magnetismo e o Espiritismo. Entre a fundação da religião e a morte 

de Kardec, a religião já contava com 8 milhões de seguidores. Ele 

foi sepultado no Cemitério do Père-Lachaise, em um túmulo 

esculpido como o dos celtas, onde se pode ler o lema do 

Espiritismo: “Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem 

cessar, tal é a lei”.  
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As obras fundamentais do Espiritismo 
 

O Espiritismo possui um conjunto de livros que são 

conhecidos como as Obras Fundamentais da religião ou as Obras 

de Codificação Espírita, composto por cinco publicações do 

pedagogo Hippolyte León Denizard Rivail, o fundador da religião, 

sob o pseudônimo de Allan Kardec. As cinco foram escritas entre 

1857 e 1868 na França e buscam traçar os princípios da doutrina 

espírita, sendo lidas até os dias de hoje como as norteadoras para 

todos os seguidores da religião.  

O primeiro destes livros, publicado em 18 de abril de 1857, 

é responsável por estabelecer os principais pontos da doutrina 

espírita: é o Livro dos Espíritos, considerado como a obra 

fundadora do Espiritismo. Seu conteúdo traz os aspectos 

religiosos, filosóficos e científicos da doutrina espírita, que foram 

posteriormente aprofundados por Allan Kardec nas outras obras. 

Em sua edição definitiva, é dividido em quatro partes: o Livro 

Primeiro trata das causas primeiras, como as características de 

Deus, as provas de sua existência, os elementos gerais do universo, 

o processo de criação do mundo e de diversificação das espécies e 

de multiplicação do homem, além do princípio vital, discutindo os 

preceitos de vida e morte; o Livro Segundo trata do mundo 

espiritual (ou Mundo dos Espíritos), discutindo a origem e a 

natureza dos espíritos, a sua progressão, o conceito de perispírito, 

apresentando os anjos e os demônios, passando a adentrar em 

temas específicos à religião espírita, como a encarnação dos 

espíritos, o caminho da alma depois da morte, a reencarnação e as 

múltiplas encarnações, além da vida espírita e das intervenções dos 

espíritos no mundo corpóreo; o Livro Terceiro trata das leis 
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morais, como a lei natural (ou divina), a lei de adoração, a lei do 

trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação e a lei da 

destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, 

a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade – em suma, faz 

um resumo discutindo as necessidades de desenvolvimento do 

homem para alcançar a perfeição moral; o Livro Quarto, por sua 

vez, trata das esperanças e consolações que o homem tem em sua 

vida – sejam suas penas e gozos terrenos, sejam aquelas que virão 

no futuro. Em 1861, o Livro dos Espíritos foi apreendido pelo 

bispo local em Barcelona, em uma encomenda realizada por um 

importante intelectual, reforçando a intolerância religiosa 

espanhola, em um episódio conhecido como o Auto de Fé de 

Barcelona. Três anos depois, o Livro dos Espíritos passou a 

constar na lista de livros proibidos aos fiéis católicos – o Index 

Librorum Prohibitorum.  

Em janeiro de 1861, Allan Kardec publicou em Paris o 

segundo dos livros fundamentais do Espiritismo: o Livro dos 

Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A obra trata 

do caráter investigativo e experimental da doutrina espírita, tido 

como uma ferramenta metodológica e teórica para que uma nova 

ordem de fenômenos pudesse ser compreendida: as manifestações 

mediúnicas ou espíritas, até então nunca vistas como 

conhecimento científico, passaram a ser analisadas para a 

compreensão da intervenção dos espíritos na realidade física. O 

início da pesquisa da Kardec se deu pelo interesse em um 

fenômeno muito comum na metade do século XIX, tanto nos 

Estados Unidos quanto na Europa: a dança das mesas ou as mesas 

girantes, quando algumas pessoas se sentavam ao redor de mesas 

para se entreter com deslocamentos destes móveis de forma 

aparentemente involuntária e inexplicável. Apesar do nome do 
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episódio, os relatos do período demonstram que esse fenômeno 

ocorria com vários objetos – não apenas com mesas. Depois de 

dois anos de investigação, Allan Kardec se convenceu de que a 

forma mais consistente para explicar o fenômeno das mesas 

girantes era a intervenção mediúnica – ou seja, os espíritos estavam 

agindo no mundo material e movimentando os objetos. Ele criou 

um catálogo com as “manifestações inteligentes”, como chamava, 

determinando os movimentos ligados a sistemas simbólicos, 

buscando criar um canal de comunicação entre um homem – um 

médium – e um espírito. Para isso, ele estabeleceu alguns critérios, 

como “um toque para sim, dois toques para não”. Com o tempo, 

o método foi aprimorado e deu origem ao moderno método da 

psicografia. O Livro dos Médiuns traz o estudo analítico das 

diversas formas de comunicação estabelecidas entre os homens e 

os espíritos.  

A terceira obra fundamental do Espiritismo escrita por 

Allan Kardec foi publicada em Paris, no dia 15 de abril de 1864: é 

o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentre as cinco obras mais 

importantes para os espíritas, é a que traz o maior enfoque para os 

assuntos éticos, religiosos e comportamentais do homem. Neste 

livro, Kardec discute os quatro evangelhos presentes na Bíblia 

(Mateus, Marcos, Lucas e João, os chamados “Evangelhos 

canônicos”) a partir da ótica do Espiritismo, dando especial foco 

para a aplicação dos princípios cristãos e para as questões ligadas à 

caridade e à prece. Já na introdução da obra, o autor divide os 

relatos dos Evangelhos em cinco partes, de forma bastante 

didática: os atos comuns da vida de Jesus Cristo, os milagres que 

ele realizou, os presságios sobre seu futuro (as “predições”), os 

conceitos presentes nos Evangelhos que serviram para a base dos 

dogmas religiosos e, por fim, os ensinamentos morais legados por 
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Jesus Cristo para todas as religiões cristãs que se desenvolveram a 

partir de então. De acordo com Kardec, as quatro primeiras partes 

foram motivo de discórdia entre os diversos grupos religiosos – no 

entanto, a última delas (os ensinamentos deixados por Cristo nos 

Evangelhos) sempre foi um ponto comum entre os estudiosos. 

Dessa forma, é sobre essa parte especificamente que o autor vai 

lançar o olhar da doutrina espírita. Ele não quer fazer uma 

interpretação espírita da Bíblia, muito menos criar uma “Bíblia 

espírita”, mas apenas pretende retirar dos Evangelhos alguns 

princípios de ordenamento moral e ético que sejam comuns a 

todos, considerados universais, mostrando como eles estão de 

acordo com aqueles que o Espiritismo prega e defende. A obra 

também traz um estudo sobre a importância dos precursores do 

Cristianismo e do Espiritismo, como Platão e Sócrates, analisando 

várias passagens deixadas por eles que demonstram esta condição.  

Em primeiro de agosto de 1865, Kardec lançou a quarta 

obra fundamental do Espiritismo, também em Paris: intitulada O 

Céu e o Inferno (ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo), o 

livro é composto por duas partes. A primeira delas é faz uma 

análise crítica da doutrina católica acerca da transcendência, 

apontando as incoerências e as contradições filosóficas desta 

doutrina com o conhecimento científico. Segundo o autor, elas são 

superáveis a partir do paradigma da fé raciocinada. Vários assuntos 

são tratados, como os motivos para temer a morte (e porque os 

espíritas não a temem), o inferno, os limbos, o purgatório, a 

doutrina das penas eternas, dentre outros. Já a segunda é composta 

por um grande compêndio de diálogos que teriam se estabelecido 

entre o próprio Allan Kardec e vários espíritos, nos quais eles 

narram as impressões que trazem da existência transcendente (ou 

seja, da vida após a morte), além de explicarem como ocorreu o 
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processo de desencarne (a morte em si) para pessoas muito 

diferentes umas das outras. É uma parte destinada ao pensamento, 

reunindo vários relatos de casos reais para demonstrar a situação 

da alma durante e depois do óbito físico, permitindo que o leitor 

conheça a ação da Lei da Causa e Efeito, mostrando que existem 

espíritos felizes, outros insatisfeitos, alguns em situação mediana, 

espíritos criminosos, aqueles suicidas e alguns endurecidos. O 

ponto mais importante desta obra é colocar ao alcance de todos o 

conhecimento sobre o mecanismo, segundo o Espiritismo, através 

do qual a Justiça Divina é processada, concordando com o 

princípio evangélico de que cada um recebe depois da morte a 

recompensa de acordo com as obras que realizou em vida.  

A última obra fundamental para o Espiritismo foi 

publicada em 6 de janeiro de 1868 e, como as demais, também foi 

escrita por Allan Kardec em Paris. Intitulada A Gênese – Os 

Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, é uma obra na qual 

Kardec discute uma série de questões científicas e filosóficas, como 

a criação dos seres animados e inanimados, a formação do 

Universo e dos mundos (na primeira parte); os milagres, 

questionando o que pode ser considerado como tal e explicando 

os muitos milagres realizados por Jesus Cristo à luz da doutrina 

espírita (segunda parte); e as previsões e pressentimentos, 

pensando como é possível adivinhar coisas que vão ocorrer no 

futuro (terceira parte).  

Há, ainda, outras obras publicadas por Kardec no mesmo 

período que também são consideradas importantes para o 

Espiritismo, mesmo não compondo o conjunto dos cinco livros 

fundamentais: em 1858, o autor fundou e dirigiu um jornal 

chamado Revue Spirite (até a data de sua morte, em 1869), para 

divulgar a doutrina espírita (o periódico existe até os dias de hoje). 
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No ano seguinte, publicou o resumo dos preceitos básicos da 

doutrina espírita e uma resposta às questões que poderiam ser 

apresentadas, no livro O Que é o Espiritismo? com diálogos sobre a 

religião, noções elementares e solução de alguns problemas à luz 

da doutrina. Em 1862, reuniu as transcrições de seus discursos e 

vários relatos de sua viagem pela França para a divulgação da 

doutrina espírita na obra Viagem Espírita de 1862. Por fim, 

também publicou pequenos livros introdutórios e vários artigos.  

 

O Espiritismo e a ciência 

 

Os fenômenos mediúnicos do Espiritismo, seu 

desenvolvimento e suas causas são objeto de estudo detalhado de 

diversas ciências, especialmente da Parapsicologia (uma área da 

Psicologia que estuda as manifestações que parecem transcender 

as leis da natureza). As pesquisas científicas acerca da mediunidade, 

da possibilidade das múltiplas encarnações e dos fenômenos 

espirituais defendidos pelo Espiritismo têm ocorrido desde o 

começo do século XX em âmbito universitário e, mesmo que 

vários cientistas famosos já conseguiram evidenciar a existência de 

manifestações semelhantes em suas pesquisas, o método científico 

ainda não reconhece a presença de espíritos no mundo. Dentre as 

principais práticas que suscitam o interesse dos pesquisadores, 

estão as experiências de “quase morte”, os fenômenos de voz 

eletrônica (vozes que surgem em meio a gravações), as 

premonições, as incorporações, a psicografia, a psicofonia, a 

psicometria, o desdobramento espiritual, a regressão a vidas 

passadas, a obsessão espiritual, a medicina espiritual, a 

clarividência, a clariaudiência, a fotografia e a filmagem espírita, o 
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ectoplasma, a telepatia, a levitação, a radiestesia, o poltergeist, 

dentre outros.  

Dada a diversidade de fenômenos espíritas, Allan Kardec 

definiu o Espiritismo como uma “ciência espírita”, que teria como 

principal objeto de estudo o espírito, utilizando-se de princípios 

teóricos e metodológicos próprios para o desenvolvimento de sua 

investigação, sempre compatíveis com o que a sua ciência 

estabeleceria (dentro do método científico). No preâmbulo da obra 

“O que é Espiritismo?”, o autor afirma que a religião é uma ciência 

que tem como principais temáticas a origem e o destino dos 

espíritos, a relação deles com o mundo dos encarnados e a 

natureza. Nesse sentido, Kardec sempre se preocupou em 

diferenciar os fenômenos espíritas considerados legítimos daqueles 

tidos como falsos, fruto dos enganadores e charlatões. No entanto, 

ainda que buscasse incorporam o método científico na 

metodologia de fundação do Espiritismo, ele não restringiu as 

bases da doutrina à ciência, estabelecendo-a como uma filosofia e 

uma religião. – o que fez com que seus opositores classificassem o 

Espiritismo como uma superstição ou uma pseudociência.  

Ainda que não seja considerada uma ciência (no sentido 

estrito, como a química ou a física), os fenômenos que ela estuda 

são objetos de muitos pesquisadores ao redor do mundo. Muitos 

deles afirmam ter fortes evidências para comprovar a existências 

de diversos princípios do Espiritismo. O mais famoso deles, Ian 

Stevenson, é um psiquiatra canadense da Universidade da Virgínia 

que trabalhou com mais de 3 mil casos, entre 1960 e 2007, 

afirmando que suas pesquisas comprovam a existência da 

mediunidade, dos espíritos, do desdobramento espiritual (a 

atividade noturna do espírito) e das reencarnações. Após sua 

morte, os psiquiatras Bruce Greyson e Jim Tucker deram 
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continuidade ao seu trabalho. Por sua vez, existe uma intensa 

pesquisa nos Estados Unidos encabeçada pelo professor Dr. 

Raymond Moody acerca das experiências de quase morte. No 

Brasil, há uma intensa pesquisa desenvolvida em parceria entre a 

Universidade Estadual de Campinas e a Universidade de São Paulo, 

de forma interdisciplinar entre a Antropologia e a Medicina, 

buscando comprovar o poder da cura espiritual.  

A Medicina também é um dos ramos da ciência que mais 

dialogou com o Espiritismo ao longo dos anos. Até a metade do 

século XX, aqueles homens e mulheres que afirmaram ouvir ou ver 

espíritos (sendo sinais de mediunidade desenvolvida, segundo a 

religião), além de incorporar os espíritos em transe ou possessão, 

eram tidos pela Organização Mundial de Saúde como pessoas com 

transtornos de saúde mental caracterizados pela perda da 

consciência de sua própria identidade, de forma transitória, unida 

à uma conservação perfeita da consciência do ambiente em que 

estão. No entanto, nas últimas décadas, a Classificação 

Internacional de Doenças passou a ser atualizada reconheceu que 

esses sintomas não têm necessariamente causas patológicas – ou 

seja, a mediunidade deixou de ser considerada como uma 

enfermidade, sendo legada apenas ao seu campo religioso.  

A relação entre o Espiritismo e a Medicina é muito 

profunda, estando presente em diversas obras da religião e dando 

origem à Associação Médico-Espírita Internacional. Uma das 

vertentes da religião é um grande movimento internacional com 

instituições de saúde e caridade que conta com hospitais e centros 

espíritas que promovem a homeopatia e a psiquiatria. Nesse 

sentido, a principal figura espírita é o político e médico Dr. Bezerra 

de Menezes, autor da obra A Loucura sob Novo Prisma, que 

buscou relacionar o Espiritismo aos transtornos mentais, 
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promovendo a aplicação de formas mais eficazes para o tratamento 

na área da saúde mental. De toda forma, a Medicina continua 

alinhada com a metodologia científica (e com a necessidade de 

comprovação dos fatos pela objetividade) e não reconhece a 

existência de espíritos, ainda que importantes instituições 

científicas possuam grupos dedicados exclusivamente ao estudo 

entre a saúde e a espiritualidade, buscando estudar os processos de 

“cura espiritual” e as “cirurgias espíritas” realizadas em diversos 

centros, mas que não fazem nenhum corte.  

 

As relações entre o Espiritismo e outras religiões 

 

O Espiritismo foi criado como uma doutrina tríplice, 

baseada no alinhamento entre a ciência, a filosofia e a religião. 

Segundo Allan Kardec, o Espiritismo pode ser definido como uma 

ciência de observação e uma doutrina filosófica, que consiste no 

estudo das relações estabelecidas entre os homens e os espíritos, 

além de querer compreender todas as consequências morais que 

emanam destas relações. Durante os anos, alguns grupos quiseram 

retirar do Espiritismo o seu aspecto religioso, como ocorreu no 

Congresso Espírita Internacional, em 1925 – mas essa hipótese 

encontrou forte oposição do principal filósofo espírita do período, 

Léon Denis, que afirmava que o Espiritismo era o futuro das 

religiões. Seja como for, o Espiritismo passou a encontrar forte 

oposição de outras religiões consolidadas no mundo, de tal forma 

que a Igreja Católica e as religiões protestantes proibiram 

oficialmente aos seus fiéis de assistirem as sessões mediúnicas, 

fossem elas realizadas com ou sem o auxílio de médiuns espíritas, 

independente se essa participação seja ativa ou apenas por 

curiosidade. Por sua vez, a doutrina espírita afirma respeitar todos 
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os credos e doutrinas religiosas, unindo esforços para praticar o 

bem e trabalhando para a confraternização pela paz entre os 

homens, ainda que rejeite os dogmas de outras religiões.  

A relação entre o Espiritismo e o Cristianismo é bastante 

próxima, pois Allan Kardec adotou a moral cristã como base para 

a construção de sua doutrina, ainda que tivesse concepções 

teológicas diferentes. Para os espíritas, Jesus Cristo é considerado 

como o espírito mais elevado que já encarnou na Terra e, por isso, 

é o modelo de conduta no qual os homens devem se espelhar para 

o seu próprio aperfeiçoamento, pois provou com ações práticas 

que o homem é capaz de suportar as provações necessárias que o 

levam à elevação espiritual, especialmente através da caridade 

absoluta – no entanto, eles não consideram que Jesus Cristo seja 

Deus. Os espíritas se afirmam como cristãos, visto que seguem os 

ensinamentos morais deixados por Jesus Cristo. No entanto, as 

religiões de tradição judaico-cristã, como o Catolicismo, contestam 

essa associação entre o Espiritismo e o Cristianismo, pois afirmam 

que os espíritas rejeitam diversos dogmas (verdades absolutas) da 

teologia e da Bíblia que são determinantes para esta tradição, o que 

impossibilitaria sua categorização como uma religião cristã. Os 

espíritas, por sua vez, fundamentam seu argumento do caráter 

cristão de sua religião ao afirmarem que Allan Kardec defende a 

moral cristã, independente dos dogmas de fé que foram associados 

a ela, mostrando como ele expõe que esta moral seria o conjunto 

de regras mais próximo a um código de ética racional e divino 

disponível aos homens.  

Dentre os textos bíblicos mais utilizados pelos espíritas, o 

Sermão da Montanha é um dos mais famosos. Presente no Novo 

Testamento, os ensinamentos oferecidos por Jesus Cristo neste 

texto são reunidos em 9 bem-aventuranças: a promessa do reino 
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dos céus aos homens humildes e simples, reforçando esta 

qualidade moral (uma das características mais importantes aos  fiéis 

espíritas); a oferta do reino dos céus para aqueles que sofrem na 

vida terrena (aos que choram, aos que têm fome e clamam por 

justiça) pois, segundo a doutrina espírita, Jesus Cristo promete a 

compensação dos sofrimentos terrenos na vida futura; a pureza de 

coração, que permite que os homens vejam a Deus (somente com 

espírito puro, despido de egoísmo e orgulho, o homem conseguirá 

entrar em contato com a esfera divina); a promessa de bênçãos aos 

pacíficos e brancos, já que o Espiritismo acredita que Jesus tem 

como lei a paciência, a moderação e o cuidado com o próximo; a 

misericórdia para aqueles que também forem misericordiosos, 

inclusive perdoando as ofensas e sendo perdoado pelos inimigos; 

em suma, a moral cristã sob a ótica do Espiritismo é resumida na 

ideia de que toda a forma de salvação depende da caridade e da 

autodoação.  

Há um tema específico que faz com que várias religiões de 

tradição judaico-cristã questionem os espíritas: a reencarnação. 

Para maioria delas, a reencarnação não é aceita como um processo 

conforme aos ensinamentos bíblicos – como exemplo, estas 

religiões se utilizam de uma passagem do apóstolo Paulo, na qual 

ele afirma que a todos os homens foi ordenado morrerem apenas 

uma vez, seguindo-se o juízo, sua condição final, quando serão 

julgados pela vida que tiveram. Para o Espiritismo, no entanto, 

houve uma confusão entre os conceitos de “reencarnação” e de 

“ressurreição” – esta, por sua vez, significa literalmente “voltar à 

vida”. A crença de que um homem poderia reviver é muito antiga 

e está presente em diversos dogmas da tradição judaico-cristã, 

inclusive entre os próprios judeus, ainda que a forma como isso 

fosse ocorrer não estivesse determinada. Os espíritas interpretam 
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o mesmo trecho do apóstolo Paulo como um esclarecimento à esta 

dúvida, desfazendo a noção de que o espírito volta no corpo já 

morto para morrer novamente no corpo em que estava, pois cada 

pessoa só morre uma vez em sua existência corpórea. Eles ainda 

afirmam que o juízo tem relação ao estado individual de cada 

espírito após a morte do corpo físico.  

Nesse sentido, o Juízo Final simbolizaria, para os espíritas, 

um movimento para a regeneração da humanidade, garantindo que 

a Terra sofresse uma lenta transformação moral e física, separando 

os espíritos que querem seguir o caminho do bem daqueles que 

pretendem permanecer na escuridão – em um evento que 

representaria a Parábola do Julgamento das Nações e a Parábola 

do Joio e do Trigo. Contudo, essa separação não faria com que os 

espíritos imperfeitos permanecessem para sempre em sofrimento, 

visto que tudo o que está no universo mantem-se sob a lei do 

progresso: como o espírito possui livre-arbítrio, ele vai responder 

por suas ações, sejam elas boas ou ruins, incluindo pelos atos que 

proporcionar aos outros e a si mesmo. Assim, a lei de causa e efeito 

explica, de forma justa, as consequências sofridas pelos espíritos e 

ensina a eles como reparar o mal causado em outras encarnações. 

Por fim, um dos conceitos mais discutidos da leitura bíblica 

feita pelos espíritas é o de mediunidade. De acordo com as religiões 

de matriz judaico-cristã, as leis dadas por Deus a Moisés teriam 

funcionado como uma interdição divina às comunicações com o 

mundo dos espíritos e à utilização de poderes sobrenaturais, tendo 

sido reafirmadas no Novo Testamento com as referências feitas 

aos “espíritos impuros”, inclusive na citação do apóstolo Paulo, 

que afirma que aquele que pratica feitiçaria não será um herdeiro 

do Reino de Deus. O Espiritismo, por sua vez, não acredita que a 

Bíblia condene a prática mediúnica, visto que ela se fundamenta 
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em um fenômeno natural – mas acha que a condenação presente 

na Bíblia é a mesma realizada pelo próprio movimento, contra a 

utilização de recursos mediúnicos para fins fraudulentos, buscando 

ganhos materiais ou por motivações bobas.  
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A Umbanda 
 

A Umbanda é uma religião criada no Brasil que unifica 

elementos do Cristianismo, do Espiritismo e das religiões de matriz 

africana, como o Candomblé. Ao contrário do que comumente se 

imagina, ela é uma religião monoteísta, considerando Olorum 

como seu único deus supremo, criador do céu de todas as coisas e 

de todos os homens – ainda que cultue também os diversos orixás, 

considerados como entidades superiores, dentre as quais a 

principal é Oxalá. A prática da Umbanda trabalha diretamente com 

entidades e com seres da natureza, utilizando a incorporação 

através de seus médiuns para trabalhar as necessidades 

emergenciais daqueles que buscam atendimento espiritual, como a 

cura física e espiritual. Ela é sustentada sobre três pilares principais: 

a humildade, a caridade e o amor. Existem diversas versões que 

buscam explicar a origem da palavra “Umbanda”. A primeira delas 

diz que, na região africana dominada pelos povos bantos, já havia 

um culto aos ancestrais muito antigo e tradicional, iniciado muito 

antes da chegada dos europeus à região. Através desse culto, a 

“mbanda”, o sacerdote tinha o poder dos espíritos para curar – 

visto que, na língua banto, a palavra significaria “o lugar onde 

moram os espíritos”, o “Além”. Os sacerdotes deste culto eram 

chamados de “kimbandas", ou seja, “aqueles que podiam se 

comunicar com o Além”. Uma segunda versão conta que o 

vocábulo “Umbanda” é originário das terras brasileiras, e não da 

África, tendo se originado a partir de um termo sagrado da língua 

Abanheenga, uma das etnias tupis. Assim, na língua indígena, os 

radicais que formariam o termo seriam “Aum” (a divindade 

suprema), “Ban” (que seria a representação de um sistema ou 
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conjunto) e “Dan” (que significaria a lei ou a regra) – unidos, eles 

formariam o conjunto das leis divinas, a Aumbandan (Umbanda).  

As origens da Umbanda remontam às práticas do 

Espiritismo realizadas em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no 

começo do século XX. No dia 15 de novembro de 1908, durante 

uma sessão na Federação Espírita de Niterói, o médium Zélio 

Fernandino de Moraes incorporou um espírito que se declarou 

como um caboclo brasileiro que teria descido à terra para anunciar 

o início da religião de Umbanda. Seu nome era Caboclo das 7 

Encruzilhadas e várias perguntas foram feitas para ele naquela data. 

A entidade afirmava usar roupas clericais porque, em uma 

encarnação anterior, teria sido o padre Gabriel Malagrida, um 

missionário italiano que viveu no Brasil e aprendeu as línguas 

indígenas, vivendo entre diversas etnias, tendo contato com vários 

pajés e xamãs e fundando várias instituições no país antes de voltar 

a Portugal, em 1750, para buscar investimentos para dar 

continuidade ao seu trabalho na Colônia. Seu principal objetivo era 

garantir a independência material e espiritual dos indígenas, mas 

suas propostas não foram bem-vistas, tendo sido acusado de 

traição ao rei. No entanto, ele foi acusado de bruxaria e foi morto 

pelo Tribunal da Inquisição, em 1761.  

Segundo o Caboclo das 7 Encruzilhadas, a nova religião 

que estava nascendo seria formada pelas mais diversas formas de 

se relacionar, de ser e de sentir, manifestando todos os espíritos 

sábios e com grande ancestralidade que não tinham espaço nas 

religiões até então existentes, pois elas valorizavam apenas aquelas 

entidades consideradas mais evoluídas a partir daquilo o que foram 

em vida. Assim, ele incluía os espíritos das pessoas humildes, dos 

trabalhadores e daqueles que tiveram vida simples dentro da nova 

religião, afirmando que o importante era o amor, o trabalho 
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realizado, a caridade e o respeito aos assuntos sagrados, 

respondendo à pluralidade do país. No entanto, o Caboclo não 

citou o nome da nova religião. Os primeiros registros de uma 

religião chamada “Umbanda” datam apenas de 1934, 26 anos após 

a primeira manifestação. O pai Ronaldo Linares foi o incumbido 

de disseminar a criação de uma nova religião, relatando os fatos 

ocorridos na Federação Espírita, visto que era uma das pessoas 

mais próximas ao médium Zélio.  

Ao contrário da Igreja Católica ou do Judaísmo, a 

Umbanda não segue um livro sagrado, o que faz com que suas 

casas (os terreiros) possuam certa autonomia para desenvolver seus 

cultos de forma mais livre, criando uma identidade de Umbanda 

em cada casa. Contudo, os diversos terreiros de Umbanda devem 

seguir um conjunto de indicações para manter as práticas e as 

doutrinas na mesma linha, contidos na Carta de Umbanda, que é 

renovada anualmente – assim, é garantido que todos os terreiros 

tenham uma unidade, mesmo que conservem suas diferenças e 

suas características individuais.  

 

A Carta Magna da Umbanda 

 

A Umbanda é uma religião cristã e monoteísta, nascida no 

Brasil em 1908. Diferente das principais religiões cultuadas no 

Brasil, ela não possui um livro sagrado, como a Bíblia, a Torá ou o 

Corão. Seus ensinamentos e tradições são passados oralmente 

entre seus membros mais experientes para os mais jovens, de 

forma que a ancestralidade seja uma das questões mais importantes 

para a religião. Nos últimos anos, contudo, um grupo de lideranças 

religiosas umbandistas brasileiras decidiu se organizar para criar um 

documento que contivesse um conjunto de linhas éticas, morais e 
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de indicações que deveriam ser seguidas por todas as casas de 

Umbanda, garantindo a união dos terreiros e a criação de um 

padrão para as práticas religiosas. O projeto foi iniciado em 2012 e 

finalizado em 2015, dando origem a um documento que apresenta 

os princípios seguidos pela Umbanda e que devem ser seguidos 

por todas as casas, sem prejudicar a diversidade e a pluralidade que 

cada terreiro possui. Legitimando a religião, foi criada assim a Carta 

Magna da Umbanda. 

Em sua apresentação, o texto afirma que é necessário criar 

uma identidade religiosa capaz de definir a Umbanda respeitando 

a diversidade litúrgica das casas que já existem. A carta chama a 

atenção de que este é um trabalho coletivo e não apenas de uma 

comissão, buscando integrar o máximo de temas possível. O 

objetivo é criar um documento que informe e legitime a religião 

para aqueles que vivem nela e também para a sociedade comum, 

fortalecendo os umbandistas e permitindo que todos possam 

compreender os seus princípios. O texto também chama a atenção 

para o fato de sua atualização constante, visto que deve ser 

debatido a cada dois anos para abrir-se às novas questões que 

surgirem. O idealizador do documento, Ortiz Belo de Souza, 

afirma que o documento respeita a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos através da Carta da ONU. Assim, afirma-se que 

a religião respeita todas as outras denominações religiosas e busca 

o Estado laico, para que nenhum grupo seja discriminado.  

A partir de então, a Carta Magna de Umbanda lista as 

principais características da religião, caracterizando-a como 

genuinamente brasileira, como milenar (visto que seus 

fundamentos são os mesmos desde o início da raça humana), 

evolutiva (por se manifestar com os recursos cotidianos) e cristã 

(visto que se baseia nos postulados de Jesus Cristo). Afirma que 
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teve sua origem a partir de contribuições do Espiritismo, das 

religiões indígenas, de matriz africana e católica, reinterpretando e 

adaptando diversas visões religiosas destas bases, mas é isenta de 

interferências destas religiões na atualidade. Conta, também, que a 

religião possui o próprio hino desde 1961, de autoria de Dalmo da 

Trindade Reis e José Manuel Alves. O documento determina que 

a prática da Umbanda é baseada em cinco princípios: o 

compromisso, visto que o médium precisa realizar seu trabalho 

com entrega pessoal, respeito, verdade e lealdade, buscando o bem; 

a caridade, tida como uma forma de elevação do espírito, 

especialmente porque todo o trabalho da Umbanda é gratuito; a 

doação, pois o voluntariado do serviço mediúnico é o meio de 

crescimento natural da religião; a prosperidade, conquistada 

através do conhecimento, do esforço, do trabalho individual, da fé 

e da honestidade; e a humildade, visto que o médium deve 

compreender que todos os irmãos são iguais.  

A Carta Magna de Umbanda trata de diversos assuntos 

polêmicos discutidos na atualidade. Ela defende que a vida é um 

princípio inviolável e, por isso, condena plenamente a pena de 

morte. Também acredita que Olorum, o deus supremo, é o único 

com o direito de dar fim à vida de um ser humano, condenando o 

suicídio. Da mesma forma, não aceita o aborto, pois acredita que a 

prática impede a evolução do espírito que já habitava o corpo do 

bebê – ainda que, em caso de sua realização, ela não condena os 

envolvidos e oferece acolhimento e assistência espiritual a eles. Ela 

compreende, no entanto, situações em que a morte seria inevitável 

e que a abreviação do sofrimento é uma opção, como no caso da 

eutanásia, definindo-a como uma falta de submissão à vontade 

divina – mas não como uma forma de tirar a vida de alguém. Da 

mesma forma, a decisão de negar-se a realizar algum tratamento de 
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saúde não fere os preceitos religiosos umbandistas, visto que o livre 

arbítrio deve prevalecer. Se todos os tipos de práticas contra a vida 

animal e humana não são aceitos, o homicídio em legítima defesa 

é lido como uma ação neutra.  

No mesmo sentido, a Carta de Umbanda define que todas 

as pessoas têm como direito básico a sua integridade física e moral, 

negando qualquer tipo de tortura mental e corporal. A religião 

condena as punições cruéis e os maus tratos, não aceitando 

também qualquer forma de ação contra a criança e o adolescente. 

Ela acredita que pessoas com desvios de conduta contra a 

população mais jovem, como os pedófilos, pode precisar de 

acompanhamento psicológico e orientação espiritual (além da 

punição criminal), pois podem estar sujeitas à proximidade com 

espíritos sem luz. Também não aceita nenhum tipo de violência 

doméstica. Defende que os idosos devem ser tratados de forma 

justa, com acesso aos recursos culturais e recreativos, tendo 

acolhimento dentro da religião, que preconiza a assistência e o 

amparo a este grupo. Quanto às necessidades especiais, o 

documento afirma que a Umbanda crê que tais deficiências se 

restringem à carne e não ao espírito e, portanto, elas se tornam 

nulas no plano espiritual. Ela também incentiva que o casamento 

se dê através do livre arbítrio e do amor, com acolhimento ao casal, 

acreditando que o casamento religioso é a base espiritual para a 

família. Divorciados podem se casar na Umbanda novamente. Não 

há restrições para casamentos de pessoas do mesmo sexo.  

 

As 7 linhas de Umbanda 
 

A Umbanda é uma religião monoteísta, fundada em 1908 

no Brasil, a partir da incorporação do Caboclo das 7 Encruzilhadas 



105 
 

no médium Zélio Fernandino de Morais, ocorrida na Federação 

Espírita de Niterói. O próprio médium foi o responsável pela 

criação da primeira casa umbandista brasileira, a Tenda Espírita 

Nossa Senhora da Piedade, criando também o primeiro periódico 

religioso desta nova tradição, a primeira Federação de Umbanda e 

sendo um dos organizadores do 1º Congresso de Umbanda, em 

1941. Desde o princípio das atividades da nova religião, o espírito 

trazido pelo médium determinou como deveriam ser os rituais, a 

forma do culto, os estudos e os horários para começar e terminar 

uma sessão. Mesmo sendo a figura mais importante da nova 

religião, o Caboclo das 7 Encruzilhadas não era o único espírito 

que o médium Zélio incorporava: logo na primeira sessão da Tenda 

Espírita, manifestou-se o espírito de Pai Antônio, um preto velho. 

Assim, os espíritos de preto velho e caboclo se tornaram os líderes 

da nova religião, até então chamada de Alabanda – que, em árabe, 

significa “ao lado de Deus”. No entanto, novos tipos de espírito 

começaram a incorporar nos médiuns da Tenda, sendo criada uma 

classificação para eles. Assim, surgiram as 7 linhas de Umbanda. 

O primeiro registro das 7 linhas de Umbanda se deu em 

1925, somente 17 anos depois da fundação da religião. Um ativo 

participante da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade e amigo 

do médium Zélio, Leal de Souza, foi convidado para dar uma 

entrevista para o jornal paranaense Mundo Espírita sobre a nova 

religião que crescia, explicando publicamente uma definição para 

as 7 linhas de Umbanda. A partir de então, ele recebeu ordens do 

Caboclo das 7 Encruzilhadas para criar sua própria casa de 

Umbanda, a Tenda Nossa Senhora da Conceição. Sete anos depois, 

em 1932, ele foi convidado para escrever vários artigos sobre o 

tema. De acordo com o autor, as linhas de Umbanda são as sete 

diferentes manifestações do Olorum, o deus supremo, que se 
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unem exatamente onde está o Caboclo das 7 Encruzilhadas: ele 

está no encontro entre os sete caminhos traçados pelas diferentes 

vibrações divinas. A imagem seria como a de um prisma: a luz do 

deus Olorum, chega até o prisma completa, inteira, e se divide em 

sete cores distintas, cada uma com sua energia diferente. Cada uma 

dessas linhas seria regida por um orixá distinto, de acordo com a 

energia que ela emana. 

Em cada uma das linhas de Umbanda, há uma organização 

na qual as entidades e os espíritos trabalham para o bem comum, 

de acordo com os critérios do orixá que rege a linha. Cada uma 

delas tem um propósito diferente que influencia e sustenta a vida 

de todos os seres e de todos os homens. A primeira linha de 

Umbanda é a linha de Oxalá, identificado no Brasil como Jesus 

Cristo. Também é chamada de “Linha Religiosa”. Ela carrega 

consigo entidades diversas, como espíritos de povos do Oriente, 

de santos católicos e de caboclos. A linha de Oxalá comanda as 

outras seis linhas, representando a fé, o princípio de tudo e o 

reflexo de deus Olorum na Terra. A segunda linha de Umbanda é 

a linha de Ogum (associado no Brasil a São Jorge), também 

chamada de “Linha das Demandas”. Ela é composta por espíritos 

de boiadeiros, caboclos, militares e baianos. A linha da Ogum 

busca ajudar nas batalhas cotidianas, nos momentos de aflição e 

nas necessidades de fé, estimulando a ordem e o equilíbrio. Já a 

terceira linha da Umbanda é a linha de Oxóssi (identificado no 

Brasil com São Sebastião), conhecida popularmente como “Linha 

dos Caboclos”, uma das principais da Umbanda. Ela é formada por 

espíritos de caboclos, índios e boiadeiros, trabalhando com 

assuntos relativos ao conhecimento, à doutrina filosófica e à 

catequese.  
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A quarta linha de Umbanda é a linha de Xangô (associado 

no Brasil a São João Batista, São Pedro e São Jerônimo), conhecida 

como “Linha da Justiça”, visto que esse é o principal atributo de 

seu orixá regente. Ela é composta por espíritos de caboclos, pretos 

velhos, policiais, advogados e juristas, tratando de todos os tipos 

de temas ligados à razão e à justiça. A quinta linha da Umbanda é 

a linha de Iemanjá (identificada no Brasil à Nossa Senhora dos 

Navegantes e Nossa Senhora da Conceição) ou a “Linha do Povo 

d’Água”, sendo composta pelas orixás femininas, pelas sereias, por 

caboclas dos rios e dos mares, por ninfas e por ondinas (um 

espírito da natureza que vive nas águas). Ela trabalha com o poder 

da fecundidade e com a vibração feminina. A sexta linha de 

Umbanda é a linha de Iori (identificado no Brasil à São Cosme e 

São Damião), sendo formada por crianças de todos os gêneros e 

etnias. Também é chamada de “Linha das Crianças”. Elas são 

entidades muito evoluídas, reconhecidas por suas vozes infantis, 

que resolvem questões de forma muito rápida, especialmente de 

saúde. A sétima linha de Umbanda é a linha de Iorimá (ou Omolú, 

identificado no Brasil com São Benedito), sendo chamada também 

de “Linhas das Almas” ou “Linha dos Pretos Velhos”. Ela une os 

primeiros espíritos enviados para combates o mal, como os pretos 

e pretas velhos de todas as nações. Eles trabalham com a cura e 

com a magia.  
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O Candomblé 
 

Olodumaré criou o universo e, depois de seu feito, o deus 

maior decidiu se afastar de sua criação e deixar com que os orixás 

fossem os responsáveis por governá-la. Por este motivo, os 

homens prestam homenagens aos orixás em cultos muito 

complexos e de grande beleza e mesmo reconhecendo a existência 

de Olodumaré como o deus supremo, se comunicam mais com 

estas divindades mais próximas, que participam ativamente das 

atividades cotidianas do mundo. Assim se dá o mito da criação do 

mundo pelo Candomblé, uma das principais religiões brasileiras. 

Que tal conhecer um pouco mais sobre ela? 

Ao contrário do que se pensa, o Candomblé não é uma 

religião padronizada, mas sim uma série de cultos muito 

semelhantes que seguem os mesmos princípios. Os ritos do 

Candomblé são comumente agrupados de acordo com sua 

diversidade étnica e regional de origem, sendo estes grupos 

chamados de “nações”, do qual o mais conhecido e disseminado 

na mídia é o Candomblé da nação keto que, em conjunto com 

outras nações (como a nagô, a ijexá, a efã e a mina-nagô), 

compõem o tronco conhecido como iorubá, de origem africana 

situada nos atuais territórios do Benim e da Nigéria. Existem 

também grupos de Candomblé de origem angola, jeje e outras 

menos exploradas. Esta diversidade se deve à origem dos escravos 

que trouxeram seus cultos religiosos da África, durante o período 

colonial e durante o Império brasileiro, carregando consigo a 

pluralidade de ritos e de práticas religiosas. 

Tanto no Benim quanto na Nigéria, eram cultuadas mais 

de quatrocentas divindades distintas. No entanto, a maior parte dos 

templos de Candomblé brasileiros cultua cerca de 20 orixás 
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diferentes, sendo cada um deles associado a um aspecto da vida 

cotidiana ou do mundo natural. Por exemplo, a orixá Oxum é uma 

divindade feminina ligada às águas doces, à vaidade, à beleza e à 

feminilidade, enquanto o orixá Oxóssi é o guardião das matas e do 

conhecimento. Para o Candomblé, nenhuma divindade é 

completamente boa ou má – tal qual os homens, aos quais se 

assemelham, os orixás são capazes das melhores ou das piores 

ações, com qualidades e defeitos, atuando de forma produtiva em 

determinados contextos e de forma destrutiva em outros. Além 

disso, os orixás podem ser subdividir em manifestações 

particulares, associadas a um episódio de sua mitologia: Oxalá é 

representado como Oxaguiã quando jovem (o orixá associado à 

cultura material e ao nascer do sol) e como Oxalufã quando velho 

(associado à criação do homem e ao pôr-do-sol). Cabe ressaltar 

que, na África, cada orixá tem seu próprio templo, enquanto, no 

Brasil, os terreiros de Candomblé cultuam diversos orixás na 

mesma casa, ainda que cada uma delas tenha o seu orixá patrono. 

A parte mais conhecida do Candomblé são suas festas 

públicas e suas cerimônias, chamadas oficialmente de “toques”. 

Cada terreiro possui seu próprio calendário litúrgico independente 

com festividades em homenagem aos orixás, dentre as quais se 

destacam a Festa de Águas de Oxalá e a Festa do Inhame Novo, 

que celebram o Ano Novo, a Festa de Iemanjá, no dia 2 de 

fevereiro e o ciclo de festividades entre setembro e dezembro, para 

diversos orixás na sequência. Além das datas fixas, também há as 

festas que marcam a iniciação de um novo filho. A estrutura de um 

toque é simples: ele começa pela manhã com o sacrifício de alguns 

animais, cujo sangue é oferecido aos orixás, por ser considerado 

como o principal elemento para a força espiritual e para o 

fortalecimento das relações entre o orixá e o homem. A carne 
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destes animais é preparada e consumida pelos fiéis. Em seguida, é 

realizada uma oferenda ao orixá responsável por abrir os caminhos, 

Exu. Começam as danças e os cantos para homenagear os orixás 

em uma sequência determinada, conhecida como xirê. Neste 

momento, os médiuns incorporam os orixás, paramentados com 

as roupas e acessórios característicos.  

Ainda que o aspecto mais conhecido do Candomblé sejam 

as suas festas, a religião corresponde a toda uma visão de mundo 

que propõe uma relação muito individualizada entre o fiel e o orixá 

que o guia, fazendo com que sua diversificada mitologia possa ser 

utilizada na compreensão da diversidade humana, na orientação do 

comportamento das pessoas e na organização de suas ações. A 

religião afirma que o universo só pode ser sustentado a partir de 

uma rede de interações e comunicações entre os homens e os 

orixás, concebendo-os como seres complementares para a 

manutenção do mundo. Por isso, os fiéis devem oferecer 

homenagens aos orixás, em troca de bênçãos que serão recebidas 

por toda a comunidade pelo conjunto dos orixás: ao mesmo tempo 

que um povo precisa da proteção contra a guerra de Ogum, 

também carece do amor materno de Iemanjá, por exemplo. Assim, 

o Candomblé ensina que a pluralidade das personalidades 

humanas, assim como os diversos fenômenos cotidianos, não deve 

ser julgada dentro do binômio bem X mal, mas sim tida como um 

conjunto que se complementa para dar continuidade saudável à 

vida, devendo ser exercidos de forma harmônica.  

Atualmente, o Candomblé é uma religião em plena 

expansão no Brasil e também no exterior, especialmente na 

Argentina e nos Estados Unidos. Historicamente, o Candomblé 

esteve ligado a alguns centros urbanos específicos no Brasil, 

consolidando-se no século XIX especialmente em Salvador, 
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Recife, São Luís e Porto Alegre. A partir dos terreiros da Bahia, o 

Candomblé se disseminou para o Rio de Janeiro, no início do 

século XX, e para São Paulo, nos anos de 1960. Até este período, 

a religião era praticada quase que exclusivamente pela população 

negra. No entanto, nas últimas décadas do século XX, passou por 

um movimento de diversificação étnico-racial e começou a atrair 

as classes médias e escolarizadas. Os dados do Censo do IBGE de 

2000 mostram que apenas 0,08% da população brasileira se declara 

como praticante do Candomblé, mas os estudiosos afirmas que 

estes dados devem ser vistos com olhos críticos: em primeiro lugar, 

o Candomblé não exige culto exclusivo, o que faz com que muitos  

fiéis se reconheçam como católicos ou simplesmente não revelem 

sua pertença religiosa por medo de discriminação contra as 

religiões de matriz africana; além disso, apenas uma pequena 

porcentagem dos frequentadores dos terreiros de Candomblé 

podem efetivamente se declarar como  fiéis, visto que a maioria 

não passa por nenhum ritual de iniciação; por fim, os dados se 

ligam à população total do Brasil, enquanto o Candomblé é mais 

presente nos grandes centros urbanos.  

 

As nações do Candomblé 

 

As religiões possuem diversas formas de expressão e várias 

divisões internas. Da mesma forma que existem muitas variantes 

dentro do Cristianismo, há várias vertentes dentro do Candomblé 

– e cada uma delas é chamada de “nação”, representando de forma 

singular o culto aos orixás, com nomes, tradições e práticas 

religiosas muito distintas entre si. Isso se dá porque a África é um 

continente muito grande e muito plural. Desde muito cedo, o 

homem passou a observar as energias presentes em tudo o que está 
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ao seu redor e a perceber que, na maioria das vezes, são essas 

energias que controlam o ciclo da vida e dos acontecimentos, 

dando a elas o nome de Inkices, Orixás ou Voduns. Assim, em 

cada parte do território africano, estas divindades eram cultuadas 

de uma forma específica até a chegada dos europeus e o processo 

de escravização, que uniu grupos muito distintos nos territórios 

para onde eles foram levados, como foi o caso do Brasil.  

A diversidade de modalidades do Candomblé na África é 

imensa. O grupo nagô (também chamado de grupo iorubá), por 

exemplo, tem origem na região do Sudão e possui manifestação do 

Candomblé Ketu, Ijexá, Nagô Egbá, Efan, Batuque do Rio Grande 

do Sul e Xambá de Pernambuco. O grupo banto, por sua vez, teve 

origem na África Subsaariana, na região conhecida como Contra-

Costa, sendo representado principalmente pelos moçambiques, 

tendo a manifestação do Candomblé das nações Angola, Congo e 

Cabinda e Benguela. O grupo dos daomeanos, oriundos da atual 

região do Benim, originou o Candomblé das nações Fon, Fanti, 

Agni, Mina, Éwé, Jeje, Krumans, Ashanti, Nzema e Timini. Há, 

ainda, grupos de Candomblé que sofreram processos de 

islamização, como os mandingas, os fulas, os haúcas, os grunci, os 

tapa e os bornu. No Brasil, no entanto, três nações se 

desenvolveram de forma mais intensa e deram origem às principais 

manifestações do Candomblé que conhecemos na atualidade.  

O Candomblé da Nação Ketu ou Nagô é o mais conhecido 

no Brasil. Ketu é nome dado a um antigo reino africano, cujo 

território atualmente é ocupado pela Nigéria e pela República 

Popular do Benim, do qual o rei tinha o nome de alaketu (de onde 

provém o sobrenome da famosa Ialorixá Olga de Alaketo). O 

nome também determina o povo residente nessa região que veio 

escravizado para o Brasil, sendo os responsáveis por grande parte 
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da construção dos terreiros baianos mais tradicionais. Dentro da 

tradição cultural, o povo ketu é uma subdivisão da cultura iorubá. 

De acordo com a mitologia, ele foi fundado na Bahia pelas 

princesas de Oyó e de Ketu, que vieram para o Brasil como 

escravizadas nos navios negreiros, buscando salvar o que fosse 

possível de sua cultura. 

É a nação com maior número de adeptos do Candomblé e 

ainda utiliza o iorubá como idioma de seus cantos. Os 

fundamentos da religião nesta nação são passados de forma oral 

pelos babalorixás (homens) e pela ialorixás (mulheres), que são os 

sacerdotes dos orixás e as autoridades máximas dos terreiros. Além 

deles, existem diversos cargos importantes nos terreiros da nação 

ketu: há homens e mulheres responsáveis pelo cuidado com os 

objetos rituais (os babalaxés e as ialaxés); há os filhos-de-santo 

responsáveis pela supervisão e pela ajuda durante o processo de 

iniciação dos médiuns novos (os ajibonãs ou jibonans); existem as 

mulheres responsáveis pela preparação das comidas dos santos (as 

iyabassês); há também aqueles participantes que tocam os 

atabaques e são responsáveis pelos instrumentos (os ogans e 

alagbês), dentre outros cargos. Todos os terreiros da nação ketu 

cultuam os mesmos orixás, predominantemente de origem iorubá, 

que são Exu, Ogum, Oxóssi, Logun Edé, Xangô, Obaluaiê, Ossãe, 

Oyá (também chamada de Iansã), Oxum, Iemanjá, Nanã, Ewá, 

Obá, Oxalá, Ibeji, Irôco (também conhecido como Tempo) e 

Orunmilá. Dentre os terreiros da nação ketu mais conhecidos, 

estão a Casa Branca do Engenho Velho (o primeiro terreiro 

brasileiro de Candomblé) e o Ilê Axé Opô Afonjá, também 

conhecido como a Sociedade São Jorge do Gantois.  

A Nação Angola, por sua vez, é considerada uma forma de 

Candomblé afro-brasileira de origem banto, pois se desenvolveu 
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entre os africanos escravizados que falavam os idiomas Kikongo e 

Kimbundo, vindos das etnias Angola, Congo, Cassanges, 

Umbundo, Kiocos, Kikongo e Kimbundo. Sua forma de dançar, 

cantar e tocar os tambores é muito diferente e facilmente 

reconhecível. Dentro da hierarquia de um terreiro da nação 

Angola, o cargo de maior importância é o Tata Nkisi, para os 

homens, e Mametu Nkisi, para as mulheres, que correspondem aos 

postos de Babalorixá e Ialorixá para a nação Ketu (e para os iorubás 

de forma geral). O Deus Supremo para a nação Angola é Zambi 

(Nzambi) ou ainda Zambiapongo (também chamado de Ndala 

Karitanga), enquanto os orixás recebem o nome de Inquices. Uma 

das modalidades de culto da nação Angola é o Candomblé de 

Caboclo, que cultua os antepassados indígenas. Em todas as casas 

de nação Angola, existe uma bandeira branca que a simboliza.  

Na nação Angola, os rituais começam com o batismo na 

cabeça do iniciado com água doce e o fruto da noz-de-cola (Obi), 

chamado de Massangá. Depois, é realizado o Bori, além do ritual 

de raspagem da cabeça, conhecido como a “feitura de santo”. 

Novos rituais para o estreitamento dos laços entre o fiel e o orixá 

são realizados após 1 ano, 3 anos, 5 anos e 7 anos, quando ele é 

elevado ao cargo de Tata Nkisi (o zelador do terreiro) ou Mametu 

Nkisi (a zeladora da casa). A partir de então, as obrigações devem 

ser renovadas a cada sete anos, buscando manter o indivíduo 

pleno, transformando-se em um Kukala Ni Nguzu, um ser forte 

para si e para sua comunidade. A nação Angola utiliza dois tipos 

de sistema de consulta para a adivinhação: os búzios e o Ngombo, 

cujo responsável é o Kambuna. As principais divindades são muito 

diferentes daquelas cultuadas pela nação ketu: a nação angola 

cultua, principalmente, Mutalambô, Gongobila, Lambaranguange, 

Bombo Njila, Vangira, Pambuguera, Roxi Mukumbe, Burê, Nkise 
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Kabila, dentre outras divindades típicas de sua cultura. Dentre os 

principais cargos de um terreiro da nação Angola, estão os 

tocadores de atabaque (os Muxikiangoma), os cantadores dos 

pontos (Njimbidi ou Ntodi), as sacerdotisas chefes (Mam’etu ria 

Mukixi ou Nengua Nkisi), os sacerdotes chefes (Tat’etu ria Mukixi 

ou Dise ia Nkisi) e os sacrificadores de animais (Kambodu Pokó 

ou Tata Kiyonda).  

A terceira nação mais importante do Candomblé brasileiro 

é a Jêje. Vindos do antigo Daomé (atual Benim), os primeiros jêjes 

se instalaram no Maranhão, onde ainda se mantêm viva a tradição 

religiosa vinda desta nação – que também é muito presente em 

Pernambuco, na Bahia, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Para 

a nação jêje, as divindades são chamadas de Voduns e o deus 

supremo é Mawu, a quem todos são subordinados (assim como os 

iorubás da nação ketu subordinam-se a Olodumaré). De acordo 

com a mitologia jêje, Mawu tinha um companheiro chamado Lisa 

e ambos eram filhos de Nana Buruku, a grande mãe criadora do 

mundo – enquanto Mawu era a Lua, que vivia no Oeste com força 

durante a noite, Lisa era o Sol, morando no Leste. Os dois só se 

encontravam durante o eclipse, que era o símbolo de seu amor. 

Mawu e Lisa eram os pais de todas as catorze divindades jêjes – 

sete pares de gêmeos.  

Como Mawu é uma mulher, existe o predomínio de filhas-

de-santo nos terreiros da nação jêje. Os processos de iniciação dos 

fiéis são longos e pouco conhecidos, visto que não existem rituais 

públicos – em cada comunidade, somente duas ou três pessoas se 

dedicam ao ritual completo. Quando incorporados, as divindades 

(Voduns) conversam com aqueles que vão ao culto, dão conselhos, 

bênçãos, deixam recados e, durante toda a sessão, o médium 

mantem os olhos abertos. É comum no culto jêje que sejam 
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realizadas algumas provas com os iniciados para garantir sua 

incorporação, como mergulhar a mão do médium no azeite de 

dendê fervendo. O período de recolhimento para a iniciação vai de 

seis meses até um ano, quando o médium aprende as tradições 

religiosas – que vão das danças e cantos ao cuidado com as árvores, 

espaços sagrados, preparo das comidas sagradas ao voto de 

obediência e segredo. Os deuses jêjes são em grande número, 

sendo agrupados por famílias, como Davice, Savaluno, Sambirá e 

Queviossô.  

 

Os terreiros e a hierarquia religiosa 

 

Várias manifestações religiosas de origem africana se 

consolidaram no Brasil desde o período colonial, dentre as quais 

estão o batuque, o calundu e o batucajé. Estas práticas religiosas 

eram comuns nas senzalas em todo o território colonial, através de 

danças, cantos, instrumentos de percussão, além da realização de 

curas, adivinhações e magias. No entanto, o desenvolvimento dos 

terreiros de Candomblé em solo brasileiro passou a se manifestar 

de forma mais clara a partir do século XVIII, com o 

desenvolvimento dos centros urbanos que forneceram um 

ambiente propício para que os escravos se reunissem em sedes 

fixas e estáveis para a prática religiosa. A relação do Candomblé 

com o ambiente urbano pode ser explicada pela situação dos 

negros que viviam nestas regiões – os escravos urbanos tinham 

maior possibilidade de circulação e conviviam com negros 

alforriados, podendo criar laços mais estreitos entre si. No começo 

do século XIX, já existem registros de casarões que se tornaram 

pontos de encontro para a realização de cultos de Candomblé, 

sendo o mais antigo deles o terreiro da Casa Branca, em Salvador, 



117 
 

fundado em 1830 e em funcionamento até os dias de hoje. Desde 

seu início até os dias de hoje, os terreiros se configuram em um 

espaço de manutenção de uma memória coletiva, de solidariedade 

e de lazer, sendo o centro da comunidade candomblecista que o 

frequenta e ultrapassando as atividades religiosas. 

Os membros de um terreiro são divididos em uma 

hierarquia bastante organizada, definida a partir de seu grau de 

proximidade com os orixás. De acordo com o Candomblé, todas 

as pessoas possuem seus espíritos dedicados a um orixá específico 

ou, em alguns casos, a um conjunto determinado de orixás. Por 

esse motivo, é possível atribuir aos indivíduos características de 

personalidade correspondentes ao seu orixá patrono (o que a 

psicologia chama de “arquétipo”): aqueles que têm a orixá Oxum 

como protetora são pessoas vaidosas, enquanto os filhos de Ogum 

carregariam consigo a valentia, a virilidade e o espírito de guerreiro 

de seu orixá, por exemplo. Esse laço pode ser estreitado a partir de 

uma complexa série de ritos de iniciação, que vão desde a lavagem 

dos colares de contas utilizados como identificação e proteção, até 

a cerimônia destinada ao fortalecimento do espírito do fiel para 

prepará-lo ao contato direto com o orixá – o bori ou ogbori.  

Os primeiros estágios de iniciação podem ou não se 

desenvolver para a iniciação completa do fiel, através da qual o 

praticante do Candomblé passa a ser chamado de filho-de-santo 

ou iaô e se transforma em um veículo de seu orixá patrono na terra. 

Nas cerimônias públicas e nas festividades religiosas, os filhos-de-

santo realizam a incorporação de seus orixás e, através do transe 

divino, o iniciado entra em um estado de inconsciência, enquanto 

o orixá toma o controle de seu corpo para dançar e reproduzir 

cenas de sua mitologia (como Oxóssi atirando flechas ou Xangô 

usando seu machado) – é o que comumente se chama de “baixar 
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o orixá”. Quando o filho-de-santo do Candomblé completa 7 anos 

de sua iniciação, ele pode receber o título de ebômi e passar a 

ocupar diversos cargos no terreiro, fortalecendo seus laços com o 

orixá e aumentando a sua força espiritual (o axé), entrando em 

contato com os saberes mitológicos e rituais cada vez mais restritos 

(visto que o conhecimento do Candomblé e suas tradições são 

passados de forma oral), ao mesmo tempo em que suas restrições 

e seus tabus também aumentam. O cargo máximo de um terreiro 

de Candomblé é o de pai-de-santo (babalorixá) ou de mãe-de-santo 

(Ialorixá). Quando o pai-de-santo ou a mãe-de-santo responsável 

pelo terreiro morre, os búzios são jogados para indicar qual dos 

médiuns deve ocupar o seu lugar. No entanto, nem todos os filhos-

de-santo concordam com a indicação dos búzios e podem 

abandonar o terreiro de origem para formar sua própria casa. Foi 

assim que surgiu, no início do século XX, o terreiro mais famoso 

do Brasil, a Sociedade São Jorge do Gantois, que foi liderado por 

Mãe Menininha do Gantois, uma mãe-de-santo venerada por 

cantores como Caetano Veloso e Dorival Caymmi, além de 

intelectuais como Jorge Amado. Ao falecer, em 1986, aos 92 de 

idade, ela deixou o controle da casa para mãe Creusa. 

O terreiro também possui um corpo de fiéis que não 

completaram a sua iniciação – muitos deles nunca vão completá-la 

– e que não incorporam os orixás. O primeiro grupo é o dos ogãs, 

responsável por tocar os tambores que embalam o ritual e chamam 

os orixás; o segundo é formado pelas equedes, geralmente 

mulheres, responsáveis por cuidar dos paramentos (roupas, velas, 

flores, decoração, limpeza) do terreiro e por auxiliar os filhos-de-

santo em sua dança durante o transe divino. Por fim, nem todos 

aqueles que frequentam um terreiro participam ativamente do 

culto, mas comparecem ao ritual apenas para presenciar a beleza 
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das cerimônias ou para realizar consultas particulares com as 

ialorixás e com os babalorixás, que recebem a orientação dos orixás 

para a resolução dos problemas.  

 

A iniciação no Candomblé 

 

Todas as religiões possuem um rito de iniciação para que 

seus membros possam fazer parte do corpo de sacerdotes da casa. 

Na Igreja Católica, a formação de um padre demanda a 

participação em um seminário por vários anos, fazendo com que o 

jovem aprenda a liturgia religiosa, além dos votos de celibato, 

obediência e pobreza. Os pastores das igrejas evangélicas também 

precisam passar por uma formação longa para o sacerdócio. No 

Candomblé não é diferente: os filhos-de-santo, que são os 

sacerdotes dos orixás, passam por uma formação demorada, que 

requer muita paciência, determinação e diversos rituais de 

iniciação, com um caminho cheio de desafios e limitações. Que tal 

conhecer como se dá o processo de iniciação de um fiel no 

Candomblé? 

Em geral, é comum se dizer que não é a pessoa quem 

solicita seu ingresso no corpo mediúnico do Candomblé – ela é 

convocada pelo grupo para que passe a participar de forma ativa 

na religião, a partir do momento em que a mãe-de-santo ou o pai-

de-santo joga os búzios e recebe a mensagem de que aquela pessoa 

precisa se envolver de forma mais próxima às atividades do 

terreiro. Outra forma muito comum de ingresso no corpo 

mediúnico se dá quando um orixá simplesmente se manifesta em 

um futuro filho-de-santo, durante as danças e cânticos de uma 

festa, sem que isso tenha sido previsto. Esse processo é chamado 

“bolar no santo” e indica a necessidade de iniciação de um 
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indivíduo no Candomblé. Durante esse período, seu corpo se 

movimenta seguindo os trejeitos de um determinado orixá, 

apontando símbolos e imagens dispostos no terreiro. Após a 

incorporação, o indivíduo que recebeu o orixá conta que sentiu 

arrepios, fraqueza, calor e até a sensação de desmaio, descansando 

no quarto do terreiro destinado aos iniciantes e, quando acordo do 

transe mediúnico, ele não consegue se lembrar do que aconteceu. 

Esse momento marca o “chamado” do indivíduo para o 

desenvolvimento mediúnico e para sua iniciação naquele terreiro. 

A indicação do orixá – seja através dos búzios ou de “bolar 

no santo” – marca a entrada do fiel do Candomblé na hierarquia 

do terreiro. É o começo de sua iniciação religiosa e, a partir de 

então, ele precisa se submeter a uma série de cerimônias, 

recebendo o nome de abiã (que é o termo dado aos iniciantes 

candomblecistas). Para que ele se torne um filho-de-santo (um iaô), 

o primeiro passo é usar um colar de contas muito curto, agarrado 

ao pescoço, chamado de quelê. Enquanto ele não é retirado, o 

iniciante só pode usar roupas brancas, sentar-se no chão (nunca em 

cadeiras ou sofás) e comer com as mãos – não somente no terreiro, 

mas também em sua casa, no trabalho ou em reuniões sociais. O 

abiã não pode manter relações sexuais nesse período. Os pratos 

que não sejam os de seu orixá também estão proibidos. O ritual do 

quelê dura de um a seis meses (em média, gira em torno de três 

meses na maioria dos terreiros) e nem todas as casas seguem todas 

as restrições à risca, ainda que algumas precisem ser obedecidas 

como um compromisso do abiã com seu orixá.  

O fim do ritual é marcado pela cerimônia de “caída de 

quelê”, quando o colar é retirado do pescoço. O iniciado precisa se 

preparar para a sequência de rituais que se darão a partir de então 

para a continuidade de sua formação. O primeiro deles é o bori (ou 
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ogbori), que busca aproximar o homem ao seu orixá, visto que o 

sangue é considerado o principal veículo de união entre as 

entidades e os homens. Assim, o bori é a cerimônia responsável 

por reforçar a ligação entre o iniciado e seu orixá. Nela, o abiã fica 

sentado em uma esteira, rodeado por diversos tipos de alimentos 

secos, velas, aves e objetos característicos de seu orixá. Com a 

ajudo do pai ou da mãe-de-santo e de outros filhos-de-santo já 

iniciados, ele sacrifica algumas aves, cujo sangue é usado para 

marcar seu corpo e para banhar as oferendas ao seu orixá. O bori 

só termina quando as aves sacrificadas são servidas aos membros 

de sua família. Depois do bori, o abiã passa a assistir às cerimônias 

que ocorrem naquele dia e deve preparar as roupas e os adereços 

de seu orixá – o seu enxoval – para dar continuidade à sua iniciação, 

que serão usadas nas etapas que se seguem.  

O passo seguinte é o orô, quando o candidato à iniciação 

fica confinado em um quarto por 21 dias, tem sua cabeça 

completamente raspada (e, em alguns casos, perde todos os pelos 

do corpo) e recebe marcas de espinhas de peixe no braço ou na 

cabeça. Durante o recolhimento no roncó, o quarto específico para 

esta finalidade, o abiã aprende os preceitos, as orações, a dança de 

seu orixá, os cânticos, os mitos, as obrigações que vai ter como um 

iniciado e conhece a hierarquia da casa. Neste período, ele bebe 

diversas infusões com ervas, que o deixam em um estado de 

entorpecimento e abrem espaço em sua mente para o orixá. Os 

cortes com espinha de peixe (ou navalha) e a raspagem do cabelo 

são necessários porque acredita-se que é por onde o orixá vai 

“entrar” no corpo do novo médium durante a incorporação. O orô 

termina com um banho de sangue de um animal quadrúpede – 

geralmente um carneiro ou um bode – simbolizando o batismo do 

novo filho-de-santo.  
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Ao final deste ritual, o filho é apresentado para a 

comunidade em um longo processo, que duas até dois dias 

ininterruptos, com várias aparições do novo filho-de-santo – são 

as chamadas “saídas de iaô”. Na primeira saída, todos os iaôs usam 

branco para homenagear Oxalá, o orixá criador dos homens e pai 

de todos os orixás. Eles saúdam o pai-de-santo ou a mãe-de-santo, 

os atabaques e os principais locais do terreiro e vão embora. Na 

segunda saída, os iaôs retornam ao centro do terreiro usando 

roupas coloridas e tendo a cabeça pintada, de acordo com as cores 

de seus orixás, dançando e logo deixando o terreiro. Apenas na 

terceira saída, os orixás anunciam oficialmente seus nomes, entram 

em transe mediúnico e se retiram para colocar as roupas do santo 

incorporado. O iniciado deixa de ser chamado de abiã e agora passa 

a ser chamado de iaô, mas ainda tem que cumprir alguns rituais – 

depois de um ano, de três anos e de sete anos de se transformar 

em iaô. Após o cumprimento do ritual dos sete anos ele pode se 

candidatar ao grau seguinte da hierarquia do terreiro, 

transformando-se em ebômi. 

O processo de iniciação no Candomblé é muito diferente 

do que na Umbanda? Sim. De forma geral, os terreiros de 

Umbanda possuem um processo muito mais simples para a 

iniciação de seus médiuns. Para tornar-se um filho de santo na 

Umbanda, é comum que um frequentador da casa que sente que 

está perdendo a consciência deixe seu lugar na assistência (ou seja, 

na plateia) e participe do ritual. Algumas sessões depois desta 

participação mais ativa, ele começa a sentir que seus guias 

espirituais estão próximos da incorporação. Cada casa de 

Umbanda tem a liberdade de conduzir esse processo de forma 

independente, mas é à medida em que o filho recebe seu guia, a 

cada sessão, que ele vai aprendendo os rituais da Umbanda – 
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portanto, o processo é mais individualizado. Da mesma forma, 

para aqueles que não desenvolvem a sua mediunidade, o contato 

com a Umbanda também é gradual e, quando a pessoa percebe, 

está assumindo novas obrigações com o terreiro.  

 

A comida dos santos 

 

Os orixás são divindades com defeitos e qualidades, muito 

semelhantes aos homens. Por esse motivo, eles também possuem 

alimentos preferidos que são oferecidos a eles: são as “comidas de 

santo”, cuja preparação demanda um ritual específico. A comida 

de santo é ofertada quando os homens precisam das vibrações dos 

orixás para a manutenção da sua força dinâmica, sendo elementos 

essenciais para a transmissão do axé entre os homens e os orixás 

patronos. Algumas delas são feitas com a carne dos animais 

utilizados nos sacrifícios rituais, enquanto outras levam apenas 

elementos vegetais. De qualquer forma, cada orixá possui suas 

particularidades para a alimentação. Em geral, as comidas votivas 

são originárias da culinária africana e são salgadas, sofrendo poucas 

modificações das práticas da cozinha do continente de onde 

vieram. Elas não são ofertadas todas de uma vez, sendo feitas em 

algumas festividades específicas. Semanalmente, as comidas de 

santo são renovadas em dias certos nos terreiros e são distribuídas 

aos assistentes.  

Nenhuma comida de santo pode conter pimenta como 

regra geral. A possibilidade de dividir com os orixás a comida 

ofertada a eles é considerada no Candomblé uma grande honra, 

pois garante a presença das divindades na vida dos homens e a 

presença de uma mesa farta na casa dos filhos-de-santo. Existe 

uma série de tabus a serem levados em consideração para a 
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preparação das comidas de santo: por exemplo, alguns 

condimentos são proibidos para determinados orixás (nenhum 

alimento oferecido a Oxalá deve usar sal ou azeite de dendê; 

Oxóssi, por sua vez, não pode receber nenhum alimento feito com 

mel; nas casas consagradas a Iansã, é proibido entrar o carneiro). 

Estas proibições são chamadas de quizilas e devem ser seguidas 

também pelos filhos dos orixás: se um filho-de-santo tem como 

patrono Oxóssi, ele também não pode consumir o mel. Para 

manter de acordo a preparação das comidas rituais existem as Iyá 

Basé de cada terreiro, as mulheres da comunidade que possuem 

grande sabedoria e respeito, responsáveis pelos segredos da 

cozinha ritual.  

O primeiro orixá cultuado também o primeiro que deve 

comer. Na maioria das casas de Candomblé, Exu deve ser o orixá 

a iniciar os trabalhos, pois ele é o responsável por abrir os 

caminhos e os trabalhos – ele não tem restrições alimentares e 

come tudo o que a boca humana também come. As oferendas mais 

comuns feitas ao orixá são farofa de mandioca combinada com mel 

de abelha ou azeite de dendê, bife, farinha com pinga, acaçá 

amarelo, vinho, mel puro ou moedas. Ao orixá Ogum, são 

ofertados o inhame assado com azeite de dendê, feijoada, feijões 

de diversos tipos e bagre ao molho de camarões. Oxumaré, por sua 

vez, recebe como oferendas a batata doce amassada em forma de 

cobra, a farofa de milho com ovos, o feijão fradinho e camarões 

com dendê. Já Xangô tem como principal comida ritual o amalá 

(um pirão feito de inhame sobre o qual é colocado o caruru, 

decorado com pedaços de carne, camarões, acarajé e quiabo, que 

deve ser servido quente), além dos acarajés longos e da rabada com 

camarão seco.  
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A oferenda dada a Obaluaiê e para Omulú (as versões 

jovem e velha do mesmo orixá) é basicamente a pipoca – ela pode 

ser feita com óleo convencional ou com areia da praia (e depois 

peneirada), sendo enfeitada com fatias de coco. Ele também aceita 

alguns tipos de feijão e a bisteca de porco. Oxóssi, o orixá que 

comanda as florestas, tem como alimento preferido o axoxó (um 

cozido feito de milho de canjica vermelha enfeitado com fatias de 

coco), além de frutas, pamonha e espiga de milho cozida – sendo 

que todas as suas ofertas devem ser colocadas aos pés de uma 

árvore ou sob o telhado. Ossãe, por sua vez, gosta de receber fumo 

de corda, farofa, milho vermelho, mel, feijão e acaçá. Obá, a orixá 

que vive na lama, recebe como alimento o acarajé, o amalá, o abará 

(um bolinho feito com massa de feijão fradinho, temperado com 

dendê e enrolado em folhas de bananeira, cozido em banho-maria) 

e ovos.  

Para a mais velha das orixás, Nanã, é comum serem 

oferecidos o pirão de batata roxa, o sarapatel, o mungunzá, o efó, 

o feijão com coco e o omolocum de feijão branco com ovos 

cozidos cortados ao meio. A mãe dos mares, Iemanjá, costuma 

receber peixes de água salgada assados com azeite, milho branco 

cozido e temperado, camarões, acaçá e manjar com leite de coco. 

Oxum, a mãe das águas doces, gosta de receber xinxim de galinha, 

ovos cozidos, milho com coco e omolocum (um refogado com 

feijão fradinho, cebola ralada, pó de camarões defumados, sal e 

azeite). A comida característica da orixá Iansã é o acarajé redondo 

frito no azeite de dendê. Oxalá e suas variantes (Oxaguiã, sua 

versão jovem, e Oxalufã, sua versão velha) são orixás chamados 

“funfun”, ou seja, são orixás brancos – o que significa que só 

aceitam comidas brancas, servidas em louças brancas: assim, pode 

ser ofertado a eles milho branco cozido e sem tempero, clara de 
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ovos, rodelas de inhame cozido com mel, inhame pilado, tudo sem 

sal e sem pimenta.   
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Os orixás 
 

Exu  

 

Exu é um orixá conhecido por suas características ligadas à 

disciplina, à ordem e à paciência, tendo a comunicação como uma 

de suas principais características. Ele é considerado o guardião do 

comportamento dos homens, das casas, das cidades e do poder que 

sustenta os terreiros – o axé. Em iorubá, Exu significa “esfera”, 

visto que dentro das tradições africanas ele é o orixá responsável 

pelo início de qualquer movimento que uma pessoa vai fazer, 

aquele que vai impulsionar o princípio de qualquer ação, e, por isso, 

é o primeiro a quem deve ser realizada qualquer oferenda, a fim de 

que todas as coisas corram bem. Exu é o mensageiro entre o 

mundo espiritual, o Orum, e o mundo material, o Ayê. Ele é 

simbolizado por um bastão com cabaças, o Ogó, que representa o 

elemento masculino. A saudação a Exu, ou seja, a forma como ele 

é reverenciado, é “Larôye!”. O dia da semana para suas 

homenagens é a segunda-feira. Ainda que as cores das vestes de 

Exu mudem de acordo com o grupo religioso, geralmente o orixá 

é representado pelo preto e pelo vermelho.  

Em primeiro lugar, é necessário diferenciar o orixá Exú da 

entidade Exú, presente nas tradições da religião de Umbanda. Os 

exus da Umbanda são entidades que representam homens que já 

deixaram a Terra, portanto pessoas desencarnadas, que retornaram 

ao mundo dos vivos para cumprir uma etapa de sua evolução 

espiritual próximos de seus seguidores. Estas entidades são 

comumente confundidas com o orixá Exú porque ele possui 

grande proximidade com os homens, mais do que qualquer outro 
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orixá, mas são apenas tidas pelas religiões de matriz africana como 

entidades espirituais em constante evolução. Elas devem ser 

diferenciadas, por sua vez, dos quiumbas, que são as entidades que 

viveram no plano terrestre em outros momentos e espaços, mas 

que conhecem os desejos, os sonhos e os problemas humanos. O 

orixá Exu não incorpora para oferecer conselhos a seus filhos, 

como é o caso dos exus da umbanda. Ele recebe uma oferenda na 

frente dos terreiros, visto que ele é o guardião das portas.  

De acordo com a narrativa mitológica iorubá, Exu foi um 

dos companheiros de Odudua (o orixá cuja manifestação física é o 

planeta Terra) em sua chegada à Ifé, a cidade lendária atualmente 

localizada no sudoeste da Nigéria. Tempos depois, Exu tornou-se 

assistente de Orunmilá, o principal adivinho dos búzios e 

responsável por guardar o sacerdócio de Ifá, o orixá do destino. 

Exu ainda foi rei de Ketu, um dos sete reinos originais criados por 

Odudua, através de uma artimanha. Quando passou pelas terras de 

Xangô, Oyó, Exu recebeu a missão de gerenciar as atividades do 

mercado real e, por não ter praticamente nenhuma proibição, ele 

aceita quase tudo o que lhe é oferecido.  

Durante a colonização africana, no século XVI, os 

europeus identificaram Exu de forma errônea ao diabo cristão. Isso 

se deu porque os relatos dos nativos sobre o orixá o mostravam 

como uma figura culta, vaidosa, sensual, de grande astúcia, com 

vasta sabedoria sobre os assuntos mundanos e sobre a natureza 

humana, fazendo com que os missionários e os colonizadores 

vissem nele aspectos de maldade e o ligassem diretamente à 

imagem de demônio pregada no Cristianismo do período. No 

entanto, nas religiões de matriz africana não existe a figura de um 

orixá ou de uma entidade que carrega apenas aspectos ruins, como 

ocorre no universo cristão – em que a culpa das maldades do 
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mundo é única e exclusivamente de um anjo que foi expulso do 

céu, Satanás. De acordo com a mitologia iorubá, todos os orixás 

possuem lados positivos e negativos, como o ser humano. Assim, 

Exu pode ser considerado como o mais humano de todos os 

orixás: quando bem tratado, age de forma positiva; se maltratado, 

no entanto, pode provocar brigas e dar origem a várias 

calamidades.  

No Brasil, o orixá Exu é identificado com o santo católico 

Santo Antônio, fazendo com que sua homenagem seja realizada no 

dia 13 de junho. Santo Antônio foi um homem de grande cultura, 

o que foi registrado através da coletânea documental de seus 

sermões escritos, seu principal legado, que mostrou sua 

familiaridade tanto com os textos religiosos quanto com a literatura 

profana, a partir das referências clássicas que ele fez em sua obra a 

diversos autores, como Aristóteles, Boécio, Galeno, Cícero e 

Plínio, o Velho. Assim, com seu vasto conhecimento, Santo 

Antônio se transformou em uma das autoridades mais respeitadas 

da Igreja Católica, lecionando em várias universidades da Itália, 

transformando-se no primeiro Doutor da Igreja Franciscana. De 

acordo com São Boaventura, ele era o dono da “ciência dos anjos”. 

A identificação entre o santo católico e o orixá se deu porque 

ambos são considerados como figuras que cuidam dos assuntos do 

coração, responsáveis por unir aqueles que se amam sinceramente 

e por serem casamenteiros. Assim, tanto Exu quanto Santo 

Antônio são os protetores dos casais.  

Dentro das tradições religiosas africanas, os filhos do orixá 

Exu têm com características principais a sagacidade e a 

sociabilidade. Eles não costumam apresentar a beleza que 

determina os filhos de outros orixás, mas são inteligentes, alegres 

e sutis. De forma geral, são pessoas alegres e comunicativas, de 
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coração bom, prestativas e com grande vitalidade. São grandes 

admiradores da diversidade entre as pessoas e adoram desafios. É 

comum que sejam pessoas dinâmicas e impulsivas, que valorizam 

muito suas amizades e são bastante confiáveis. Cabe ressaltar que 

os homens e mulheres regidos por Exu possuem caráter 

ambivalente, apresentando características que a poderiam definir 

como boas e más ao mesmo tempo, visto que agem como um 

exato reflexo do tratamento recebido.  

 

Ogum 

 

Ogum é um orixá conhecido por suas características ligada 

à guerra e ao ferro, responsável pela elaboração de suas próprias 

ferramentas. Tal qual Xangô, ele também é celebrado nas religiões 

de matriz africana como um orixá guerreiro, visto que ele próprio 

fabrica suas armas de guerra. Na África, seu culto era restrito aos 

homens e, por isso, ainda é difícil encontrar mulheres que cultuem 

o orixá no continente. No entanto, no Brasil, o culto feminino a 

Ogum é muito comum, especialmente na Umbanda. Ele tem uma 

representação mais simples do que a de outros orixás, trazendo 

sempre vestes de cor vermelho sangue (como Exú), além do verde 

e do azul claro (como Oxóssi, seu irmão mais novo). Ele é 

responsável pelo cuidado das encruzilhadas e dos caminhos e a 

saudação a esse orixá é “Patakori, Ogum!”. De acordo com a 

tradição africana, Ogum foi o primeiro orixá a descer do Orum 

para a Terra.  

A origem cultural de um orixá relaciona-se com o conjunto 

de mitos de criação, lendas e contos dos povos africanos que 

narram o surgimento e o desenvolvimento da força que o criou, 

deixando claro como estas sociedades se ligam com o seu sagrado. 
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A principal fonte para o conhecimento da origem do orixá Ogum 

vem das narrativas da cultura nagôs e iorubás, que definem Ogum 

como aquele responsável por forjar o ferro e por abrir os caminhos 

para os homens. De acordo com as interpretações culturais, o culto 

a Ogum é tão antigo quando a Idade dos Metais, surgindo no 

momento em que o homem aprendeu a manusear o ferro, um 

elemento muito importante para a transformação dos povos 

africanos, sendo o orixá responsável por defendê-lo.  

Já dentro da mitologia dos orixás, a explicação para o 

surgimento de Ogum é diferente. Ele seria um dos descendentes 

diretos de Olorum, o Deus Supremo, possuindo um dos sete 

tronos de Deus – por isso, seria um dos sete portadores da Lei 

Maior. Nesse sentido, ele seria o filho mais velho de Odudua, o 

grande herói civilizador que fundou Ifé, e Yemu. Quando seu pai 

ficou cego, Ogum assumiu a regência da importante cidade. De 

acordo com a tradição iorubá, Ogum é o último dos orixás 

restantes após a destruição realizada por Olodumaré, cabendo a ele 

reger todos os outros. As religiões de matriz africana acreditam que 

Ogum é o orixá responsável pela aplicação da Lei Maior, de quem 

emana a ordem e a força para o estabelecimento da regra. Esta Lei 

é determinada pelos processos de Olorum, o deus único, dando 

sentido e equilíbrio à evolução terrena. Ela prega exclusivamente o 

bem e determina a aplicação de todos os caminhos, além de buscar 

amparar os homens em suas emoções.  

No Brasil, várias regiões comemoram o dia de Ogum no 

dia 23 de abril, visto que ele foi identificado durante o período 

colonial com São Jorge, já que ambos usam uma capa vermelha e 

são guerreiros. São Jorge foi um membro da Guarda de 

Diocleciano nascido em 275 d.C., na Capadócia (atualmente 

pertencente à Turquia, então parte do Império Romano). Seu pai 
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também era militar e faleceu em combate, levando sua mãe, Lida, 

a retornar para sua terra de origem, a Palestina. A família materna 

de Jorge tinha muitas posses, garantindo a ele uma ótima educação, 

que lhe garantiu o posto de capitão do Exército romano. Aos 23 

anos, ele recebeu do imperador o título de conde da Capadócia e, 

após a morte de sua mãe, ele foi enviado para a corte do imperador. 

Nesse momento, ele passou a vivenciar a crueldade no tratamento 

aos cristãos, que eram perseguidos no governo de Diocleciano, 

passando a distribuir todos os seus bens entre os pobres e se 

convertendo ao Cristianismo. Esse processo o levou a várias 

torturas, até ser degolado pelo imperador, em 23 de abril de 303, 

em Nicomédia, na Ásia Menor.  

Como se caracterizam os filhos do orixá Ogum? De acordo 

com as tradições africanas, os filhos de Ogum são as pessoas fortes, 

impulsivas e atrevidas, que não conseguem perdoar as ofensas 

sofridas. Além disso, são características dos homens e mulheres 

sob a orientação deste orixá a persistência, mesmo sob as mais 

difíceis condições, a criatividade, a curiosidade e a obstinação. Eles 

são pessoas com humor bastante mutável, indo da tranquilidade à 

ira com facilidade, ainda que tenham comportamento coerente. 

Costumam ser bastante sinceros, leais e não gostam de rotina. No 

entanto, não são pessoas apegadas e tendem à arrogância. Cabe 

ressaltar que os filhos de Ogum buscam seus caminhos como o 

próprio orixá: da mesma forma que ele faz suas ferramentas, os 

homens e mulheres regidos por esse orixá tendem a abrir seus 

próprios caminhos.  

 

Oxumarê  
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Oxumarê é um orixá conhecido por suas características 

ligadas à permanência, à fortuna e à continuidade, sendo o 

responsável por reger os caminhos variados e os múltiplos 

destinos. Além disso, ele é quem comanda o movimento dos 

oceanos, pois é o orixá que recebeu a função de levar a água dos 

mares para o céu, permitindo a chuva. Oxumarê é o orixá que 

representa a união entre o masculino e o feminino, a partir do 

momento em que contem em si mesmo as duas essências, sendo 

homem por 6 meses do ano e mulher pelos outros 6 meses, 

regendo as transformações e contendo tudo o que corresponde a 

opostos complementares que garantam a existência do ser humano 

– como a água e a terra, a mortalidade e a imortalidade, o homem 

e a mulher. Ele é simbolizado por dois elementos principais: em 

sua fase masculina, é representado pelo arco-íris, mostrando sua 

doçura e sua temperança. Já em sua face feminina (Frekuem), sua 

representação é uma serpente, que denota o lado cruel e falso que 

esse orixá pode desenvolver. A saudação a Oxumarê, ou seja, a 

forma como ele é reverenciado, é “Arroboboi!” (“Salve o rei 

cobra!”). O dia da semana para suas homenagens é a terça-feira. 

Ainda que todas as cores do arco-íris juntas possam simbolizar esse 

orixá, Oxumarê geralmente é representado pelas cores verde e 

amarelo ou pelo amarelo e o preto, o que varia de acordo com o 

grupo religioso. 

De acordo com as narrativas tradicionais da nação jeje e o 

iorubá, Oxumarê era o segundo filho da orixá Nanã, sendo irmão 

dos orixás Ossãe, responsável pelo cuidado dos mistérios das 

folhas e das ervas, de Ewá, a orixá guerreira da beleza, e de 

Obaluaiê, ligado à morte e ao renascimento. A nação de origem de 

Oxumarê é a jeje, onde ele é considerado seu rei e é chamado de 

Dan, que significa “estrangeiro”, termo que passou a ser utilizado 
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de forma negativa a partir da conquista dos reis de Daomé sobre a 

região. A mitologia iorubá conta que Oxumarê foi um rapaz muito 

bonito que impressionava a todos na região por sua aparência, 

inclusive a orixá Oxum, esposa de Xangô, dando origem a um 

grande conflito entre os dois orixás, levando à morte de Oxumarê. 

Como todos lamentaram o falecimento do belo rapaz, sua mãe 

Nanã suplicou para que Olorum, o deus supremo, interviesse. 

Assim, ele o transformou no arco-íris, para que sua beleza do moço 

pudesse ser vista para sempre, fazendo com que ele se 

transformasse na ligação entre o céu e a terra. As lendas ainda 

contam que ele já havia sido um sacerdote dedicado ao culto de 

Ifá, sendo explorado pelo rei de Ifé, que lhe fazia colocar os búzios 

para adivinhação de quatro em quatro dias.  

Se o arco-íris é explicado a partir da lenda da morte trágica 

de Oxumarê, sua representação feminina – a serpente – tem ligação 

com uma divindade jeje que dá o nome para a cidade de Daomé e 

divide algumas características principais com o orixá. O culto à 

serpente de Dan surgiu na província de Mahí, onde é considerado 

a origem da riqueza que se esconde na terra, mas sobe aos céus, em 

formato de arco-íris. Para a Umbanda, no entanto, a fase em que 

Oxumarê é simbolizado como uma serpente simboliza seu poder 

de renovação, pois ele troca de pele, enquanto a fase em que ele é 

o arco-íris denota seu poder de emanar o amor e a felicidade.  

No Brasil, o orixá é identificado com o santo católico São 

Bartolomeu e, por esse motivo, a festa em sua homenagem é 

comemorada no dia 24 de agosto. São Bartolomeu foi um dos 12 

apóstolos de Jesus Cristo, com o nome de Natanael, seguindo-o 

durante sua vida pública em Israel. Depois, ele partiu para pregar 

o Cristianismo para áreas distantes, como a Europa Oriental e a 

Índia, convertendo muitas pessoas e, por isso, sendo martirizado 
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na cidade de Albanópolis (atual Derbent), hoje pertencente à 

Rússia, próxima ao mar Cáucaso. De acordo com os relatos 

conhecidos, ele foi esfolado vivo, tendo toda a sua pele retirada – 

como a de uma cobra. Esta imagem é tão forte na representação 

das imagens de São Bartolomeu que ele é retratado como um santo 

com parte do corpo sem a pele ou, em alguns casos, com um 

homem com uma cobra enrolada no corpo e, por isso, a 

identificação com Oxumarê foi imediata quando houve o contato 

entre as religiões de matriz africana e o Cristianismo.  

De acordo com a mitologia jeje, de onde o orixá surgiu, os 

filhos de Oxumarê são aqueles homens e mulheres que passam por 

muitas mudanças em suas trajetórias de vida. Como exemplo, é 

comum que as pessoas orientadas por esse orixá tenham uma 

infância muito pobre e consigam, ao longo de sua vida, se 

transformar em figuras com grande poder e muita riqueza material. 

Mesmo que se tornem pessoas orgulhosas, eles são desprendidos 

e desapegados de seus bens materiais em prol daqueles que mais 

precisam. Da mesma forma que o orixá possui duas faces, seus 

filhos também são bastante mutantes: gostam de mudar de cidade, 

de amizades e de ares. De acordo com as religiões de matriz 

africana, é comum que as pessoas que decidem assumir sua 

bissexualidade possuem o orixá Oxumarê como um de seus guias, 

visto que ele é metade do ano uma mulher e a outra metade, um 

homem. O mesmo se dá com o humor dos seus filhos: geralmente 

com temperamento doce e calmo, tornam-se pessoas irascíveis e 

perversas quando estão com raiva.  

 

Xangô 
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Xangô é um orixá conhecido por suas características 

ligadas ao fogo, aos raios, aos trovões e à justiça, tendo a 

sensualidade como uma de suas principais características. Xangô é 

considerado o rei da nação iorubá, a quem cabe garantir o 

equilíbrio e a razão de todos os aspectos da vida do homem, visto 

que seu fogo tem a capacidade de purificar e consumir as emoções. 

Ele é o regente da 4ª linha de Umbanda, trabalhando de forma 

universal no Trono da Justiça. Ele é simbolizado por dois 

elementos principais: o machado de dois gumes, chamado de Oxê, 

e que corta igualmente para os dois lados, mostrando que a justiça 

é a mesma para todos. Com o mesmo fundamento, a estrela de seis 

pontas, o outro símbolo característico do orixá, mostra que suas 

qualidades e atributos irradiam da mesma forma para todos os 

seres de forma equilibrada. A saudação a Xangô, ou seja, a forma 

como ele é reverenciado, é “Kawó-Kabiesilé!”. O dia da semana 

para suas homenagens é a quarta-feira. Ainda que as cores das 

vestes de Xangô mudem de acordo com o grupo religioso, 

geralmente o orixá é representado pelo marrom e pelo vermelho.  

As narrativas histórica e mitológica sobre o orixá Xangô se 

misturam e contam que ele foi o quarto rei lendário da cidade de 

Oyo, situada atualmente na Nigéria, que já foi a capital do Império 

de Oyo. Seu título era o de Alafin Oyo. Ele era filho de Oranin e 

Torosi, neto de Elempê, rei da dinastia dos tapás. Xangô teve três 

orixás como esposas: Obá, sua primeira mulher, é aquela 

responsável pelas águas turbulentas e pela lama; Iansã (ou Oyá), 

sua segunda esposa, é a rainha dos ventos; Oxum, a terceira delas, 

é a rainha das águas doces. A junção do poder da justiça e do 

domínio dos raios faz com que Xangô seja considerado, pela 

tradição africana, como um orixá que castiga os ladrões, os 

malfeitores e os mentirosos com raios. Dessa forma, quando um 
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homem ou um edifício é atingido por um raio, acredita-se que a 

ação foi obra da ira do orixá ou uma punição merecida. Além disso, 

Xangô foi o criador do culto aos ancestrais (Egunguns) e, por isso, 

ele tem o poder de controlar o retorno destes importantes espíritos 

ancestrais ao mundo dos homens.  

No Brasil, o orixá é identificado com três santos católicos 

diferentes. Parte dos grupos que manifestam as religiões de matriz 

africana no país concebem Xangô como São Jerônimo, o santo 

católico responsável pela tradução da Bíblia a partir de suas línguas 

originais para o latim, criando a Vulgata. Durante um sonho, São 

Jerônimo foi repreendido por Jesus Cristo por sempre se 

autoproclamar ser cristão, mas por não viver plenamente sua fé. A 

partir de então, ele passou a dedicar integralmente sua vida à fé e 

às escrituras. A relação entre Xangô está no fato de que o orixá 

guarda as rochas nas quais o santo escrevia seus julgamentos e suas 

leis. Por sua vez, outro grupo concebe Xangô como São João 

Batista, aquele responsável por anunciar a chegada de Jesus Cristo 

e que, através do batismo pelas águas doces, é capaz de promover 

a purificação e a transformação, sendo assim associado ao orixá. 

Há, ainda, um terceiro grupo que identifica Xangô a São Pedro, 

originalmente chamado de Simão, mas que teve seu nome trocado 

para Kephas, que significa “pedra”, significando que ele deveria ser 

a base sobre a qual a igreja de Jesus deveria ser construída – por 

isso, São Pedro é o pai da Igreja Católica e é considerado o primeiro 

papa. Assim, tanto o orixá como o santo possuem a pedreira como 

símbolo. Por isso, comemora-se o dia de Xangô em duas datas 

diferentes no país, dependendo da região: 30 de setembro (para 

aqueles que o identificam com São Jerônimo), 24 de junho (para 

os grupos que o associam a São João Batista) ou 29 de junho (para 

os que ligam Xangô a São Pedro).  
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De acordo com as tradições africanas, os filhos do orixá 

Xangô são homens e mulheres muito fortes e corpulentos, 

costumando ter uma estrutura física maior que o convencional. Sua 

energia é bastante positiva e possuem autoestima elevada. Seu 

porte é elegante, têm opinião forte e são conscientes sobre seus 

atos. Geralmente, evitam a solidão e costumam andar sempre 

rodeados de muitas pessoas. A principal característica da 

personalidade dos que estão sob a orientação deste orixá é a rigidez 

frente á injustiça. São vaidosos, gostam do poder e são firmes com 

os gastos. Costumam ser pessoas com grande obstinação e 

ambição. Há, no entanto, um grande medo de serem esquecidos, 

por isso costumam solicitar atenção constantemente.  

 

Obaluaiê/Omolú 

 

Obaluaiê é um orixá conhecido por suas características 

ligadas à sabedoria, à compreensão sobre a vida, a existência e 

sobre o poder de cura, tendo a evolução do ser humano como uma 

de suas principais características. Quando se apresenta mais velho, 

é chamado de Omolú, sendo também o responsável pela passagem 

do homem para ao plano espiritual. Ele é considerado o rei do 

povo tapa, tendo dominado também parte do Império Mahi. Ele é 

o regente da 6ª linha de Umbanda, trabalhando com a 

transmutação da vida em uma nova encarnação. Ele é simbolizado 

por três elementos principais: um instrumento feito com as 

nervuras da folha do dendezeiro, adornado com palha da costa, 

cabaça, fio de contas e búzios, usado para espantas as energias 

negativas e os espíritos, garantindo a longevidade: o xaxará; uma 

lança de madeira; e o lagidibá, um colar de contas feitos com 

pequenos discos de chifre de búfalo. A saudação a Obaluaiê, ou 
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seja, a forma como ele é reverenciado, é “Atotô!”. O dia da semana 

para suas homenagens é a segunda-feira. Ainda que as cores das 

vestes de Obaluaiê mudem de acordo com o grupo religioso, 

geralmente o orixá é representado pelo preto, pelo vermelho e pelo 

branco.  

De acordo com a mitologia iorubá, Obaluaiê era filho de 

Nanã e Oxalá. Ele nasceu com o corpo inteiro coberto com feridas, 

sendo abandonado por sua mãe na beira da praia, pois ela temia 

que as chagas causassem a varíola e contaminassem toda a 

população. Iemanjá encontrou a criança abandonada e decidiu criar 

Obaluaiê como se fosse seu próprio filho, curando suas feridas 

com folhas de bananeira. Ele se transformou em um exímio 

caçador e grande guerreiro. Ele passou a se cobrir com palha da 

costa por todo o seu corpo e seu rosto, não somente para esconder 

as cicatrizes que ficaram por todo o seu corpo e que ainda 

causavam espanto por onde ele passava, mas principalmente para 

ocultar o intenso brilho que emanava, tão forte como o do sol, 

dado o ser de luz que havia se tornado. Assim, o capuz de palha da 

costa que cobre o rosto de Obaluaiê é uma proteção para que os 

seres humanos não prejudiquem sua visão, visto que seria como 

olhar diretamente para o sol. Quando se apresenta como Omolú, 

por sua vez, as mesmas vestes guardam a existência de algo que 

deve ficar em segredo para os mortais e que devem estar reservadas 

aos iniciados nos mistérios da morte e do renascimento.  

No Brasil, o orixá é identificado com dois santos católicos 

diferentes. Quando está acompanhado por sua mãe, a orixá Nanã, 

o orixá se apresenta em sua versão mais jovem, como Obaluaiê. 

Nanã é capaz de limpar de sua memória as pessoas que possuem a 

morte anunciada para breve, visto que ele é o orixá que realiza a 

passagem da alma do mundo material para o mundo dos espíritos. 
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Nesse sentido, ele é associado a São Roque, recebendo as devidas 

homenagens no dia 16 de agosto. São Roque nasceu em uma 

família rica, porém escolheu seguir o caminho da devoção cristã, 

vivendo na pobreza. Durante suas caminhadas, chegou à região 

italiana da Toscana, encontrando um alto índice de mortalidade em 

decorrência da peste. Buscando ser útil, solicitou ao administrador 

do hospital local para ficar próximo aos enfermos, convivendo 

diretamente com eles. A partir de então, a epidemia da peste 

acabou na região. O mesmo ocorreu por todos os lugares por onde 

São Roque passou, fazendo com que os locais acreditassem que ele 

fosse capaz de curar os doentes apenas fazendo sobre eles o sinal 

da cruz. Assim, a ligação entre o orixá Obaluaiê e o santo estão no 

fato de os dois possuírem uma trajetória de cura e, além disso, 

ambos possuírem o poder sobre a passagem dos homens para o 

outro plano.  

Quando está junto a Iemanjá, no entanto, o orixá se mostra 

em sua versão mais velha, como Omolú, tornando-se responsável 

pela encarnação, sendo associado a São Lázaro, recebendo então 

suas homenagens no dia 17 de dezembro. Na tradição católica, São 

Lázaro presenciou um dos principais milagres de Jesus Cristo 

presentes no texto bíblico, de acordo com o qual Lázaro havia 

morrido havia quatro dias quando Jesus foi visitar sua casa, pois 

era seu amigo. Adentrando em seu túmulo, ele ordenou que Lázaro 

se levantasse e andasse, o que ocorreu imediatamente: Lázaro 

ressuscitou e se colocou de pé. A ressurreição de São Lázaro 

simboliza a passagem entre o plano físico e o plano espiritual, 

ligando-o ao orixá responsável por guardar o portal que limita o 

mundo dos vivos e dos mortos.  

De acordo com as tradições africanas, os filhos e filhas do 

orixá Obaluaiê tendem a ser trabalhadores incansáveis, pessoas 
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muito dedicadas e muito despretensiosas. Costumam ser muito 

fiéis às suas causas e gostam de preservar suas amizades, sendo 

doces e carinhosos. No entanto, é comum que sejam teimosos e 

pessimistas, tendendo a desenvolver comportamentos depressivos. 

Gostam das coisas planejadas e organizadas, desenvolvendo um 

lado bastante rabugento. São céticos em assuntos de fé e possuem 

facilidade para a mudança, ainda que sejam radicais em suas 

opiniões. Em geral, costumam ser vingativos e um tanto quanto 

amargos, devolvendo na mesma moeda em caso de prejuízo ou de 

ofensa recebida.  

 

Oxóssi 

 

Oxóssi é um orixá conhecido por suas características 

ligadas à natureza, à fartura, tendo a busca pela expansão dos 

limites da vida uma de suas principais características. Ele também 

é considerado como o orixá que representa o domínio da esfera 

cultural sobre a natureza humana, visto que sua flecha possui 

significados mágicos, sociais e religiosos que garantem o domínio 

do orixá sobre a floresta em que ele vive. Ele é o regente da 3ª linha 

de Umbanda, trabalhando de forma complementar à Obá: 

enquanto a orixá ajuda a dar foco e estabilidade ao conhecimento, 

Oxóssi é responsável pela sua expansão e disseminação. Ele é 

simbolizado por três elementos principais: o ofá (seu arco e flecha 

sagrados), o damatá (uma grande flecha) e o erukeré, um 

instrumento feito com a cauda de cavalo, boi ou búfalo que serve 

para atrair a prosperidade, afastar os maus espíritos e purificar a 

comunidade. A saudação a Oxóssi, ou seja, a forma como ele é 

reverenciado, é “Oké Aro, Arolé!”. O dia da semana para suas 

homenagens é a quinta-feira. Ainda que as cores das vestes de 
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Oxóssi mudem de acordo com o grupo religioso, geralmente o 

orixá é representado pelo azul-turquesa e pelo verde.  

Segundo a mitologia iorubá, Oxóssi é o rei de Ketu, sendo 

tanto o senhor político da região quando o dono da terra, pois de 

acordo com as tradições africanas era responsabilidade do caçador 

encontrar o lugar ideal para a instalação da aldeia, transformando-

se no primeiro habitante da área e a principal autoridade sobre os 

outros moradores, sendo aquele que deve garantir a fartura para 

seus descendentes, cumprindo assim um importante papel 

civilizador. Nas narrativas, ele é filho de Oxalá e Iemanjá, sendo 

irmão da orixá Obá. Ele também é irmão do orixá Ogum. Uma 

vez, Ogum deixou a cidade para a guerra e Oxóssi permaneceu na 

tribo, que foi atacada e, como Oxóssi não sabia lutar, a cidade foi 

completamente destruída. Em seu retorno, Ogum decidiu treinar 

seu irmão para proteger a área em sua ausência, visto que Ogum é 

o orixá da guerra, fazendo com que Oxóssi se tornasse o guardião 

popular, pois protege a sua tribo e o seu povo. A lenda ainda conta 

que Oxóssi salvou a população de Ifé de um dos pássaros gigantes 

de Eleyé, a zeladora do destino, quebrando um feitiço que havia 

sido jogado sobre este povo. Para a façanha, ele teria usado apenas 

uma flecha. 

No Brasil, o orixá Oxóssi passou a ser identificado ao santo 

católico São Sebastião, fazendo com que a data escolhida para suas 

homenagens seja o dia 20 de janeiro. São Sebastião foi um soldado 

que se alistou no exército romano por volta do ano 283 d.C., com 

o objetivo de fortalecer o Cristianismo durante o período das 

perseguições. Por ser um homem de confiança dos imperadores 

Maximiliano e Diocleciano, mesmo sendo cristão, foi designado 

como o capitão da guarda pessoal imperial, conhecida como a 

Guarda Pretoriana. No entanto, foi considerado um traidor de 
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Roma por agir de forma branda com os prisioneiros cristãos, sendo 

levado à morte através de flechadas. Sendo considerado morto, foi 

atirado no rio. No entanto, ele foi encontrado vivo por Santa Irene, 

que cuidou de seus ferimentos. Curado, ele se apresentou 

novamente ao imperador Diocleciano, que mandou que ele fosse 

espancado até morrer, sendo jogado no esgoto público da cidade. 

Seu corpo foi resgatado por Santa Luciana, que o limpou e o 

sepultou dignamente nas catacumbas romanas. A associação ao 

orixá se dá, assim, porque a flecha que atingiu São Sebastião é o 

principal elemento de Oxóssi. No entanto, em outras partes do 

Brasil, como na Bahia, Oxóssi é identificado com São Jorge, devido 

à sua força, à sua garra e por não temer os obstáculos que encontra 

no caminho.  

De acordo com as tradições africanas, os filhos do orixá 

Oxóssi são homens e mulheres tranquilos, que exteriorizam pouco 

suas emoções, mesmo sendo bastante sensíveis. São bastante leais 

e selecionam bastante as pessoas de seu convívio, pois tendem a 

ser muito cautelosos e desconfiados. Possuem interesses diversos 

e têm dificuldade em se prender em um mesmo tema ou atividade 

por grande tempo, buscando sempre por novidades e conhecendo 

um pouco de tudo. São homens e mulheres alegres, comunicativos, 

com raciocínio rápido e muito objetivos para alcançar suas metas. 

São pessoas focadas e determinadas, com energia vital muito forte, 

o que faz com que dificilmente alguém orientado por esse orixá se 

veja abatido. No entanto, se magoam com relativa facilidade e não 

esquecem a ofensa sofrida – portanto, perdem a amizade para 

sempre.  

 

Ossãe 
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Ossãe é um orixá conhecido por suas características ligadas 

às plantas milagrosas e sagradas. Ele é considerado como o orixá 

da cura, visto tem o poder e o conhecimento sobre todas as ervas 

e plantas, podendo curar qualquer mal de maneira natural, atuando 

em atividades ligadas à saúde e sobre aqueles que querem levar uma 

vida mais saudável. Ele é o regente da 4ª linha de Umbanda, 

trabalhando de forma universal no Trono da Justiça. Ele é 

simbolizado por uma haste cruzada por sete lanças, que possui um 

pássaro em seu topo, representando uma árvore estilizada e 

relembrando os elementos naturais com os quais o orixá é tão 

familiarizado. A saudação a Ossãe, ou seja, a forma como ele é 

reverenciado, é “Ewé ó!”. O dia da semana para suas homenagens 

é a quinta-feira. Ainda que as cores das vestes de Ossãe mudem de 

acordo com o grupo religioso, geralmente o orixá é representado 

pelo verde e branco.  

Segundo a tradição africana, Ossãe (ou Ossaim) é um orixá 

originário da região nigeriana de Iraó, próxima à fronteira com o 

antigo Reino de Daomé, não fazendo parte do panteão mitológico 

jeje que foi assimilado pelos nagôs, como é o caso de Oxumaré, 

Nanã e Ewá. O orixá Ossãe surgiu, por sua vez, na etnia iorubá. 

De acordo com as narrativas mitológicas deste povo, Olorum (o 

deus supremo) deu exclusivamente a Ossãe o segredo das folhas, 

fazendo com que os outros orixás dependessem dele para manter 

sua saúde e o sucesso de suas empreitadas. Xangô ficou irritado 

com essa desvantagem e tentou roubar esse poder de Ossãe, 

contando à sua esposa Iansã que ele costumava pendurar uma 

cabaça com suas folhas mais poderosas e pedindo que ela criasse 

uma tempestade para fazer as folhas voarem. Com o vento, as 

folhas cada orixá se apoderou de parte das folhas de Ossãe, mas 

ele continuou sendo o único a possuir o segredo sobre elas: mesmo 
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que não fosse o único a tê-las, era o único que sabia usá-las, 

mostrando a Xangô e Iansã que seu plano não havia funcionado.  

No Brasil, o orixá Ossãe é identificado com São Benedito, 

o protetor dos escravos e de toda a comunidade afrodescendentes, 

fazendo que as festas em sua homenagem sejam realizadas no dia 

5 de outubro. São Benedito nasceu em uma família de origem 

etíope que foi escravizada na ilha italiana da Sicília, por volta de 

1526. Quando seus pais foram libertos, a família continuou a viver 

na Itália, porém se tornou muito pobre, desenvolvendo atividades 

agrícolas. Durante sua trajetória, São Benedito conheceu um dos 

seguidores de São Francisco de Assis e se identificou com a 

proposta do grupo, passando a viver em um mosteiro em Palermo. 

Ao transformar-se em um franciscano, várias pessoas passaram a 

relatar terem sido curadas depois de procurar seus conselhos e suas 

orações. Após viver 17 anos entre os franciscanos, ele mudou-se 

para o Convento dos Capuchinhos, tornando-se cozinheiro até ser 

eleito como o monge superior. A identificação de São Benedito 

com Ossãe se dá porque ambos são responsáveis pela cura dos 

enfermos. No dia de Ossãe, a Umbanda celebra anualmente um 

ritual que retira o sumo das plantar para purificar os objetos 

sagrados dos terreiros e o corpo dos médiuns, buscando garantir o 

equilíbrio e a renovação das casas, conhecido como Sasanha ou 

Sassavin.  

De acordo com as tradições religiosas africanas, os filhos e 

filhas regidos pelo orixá Ossãe são muito cautelosos e equilibrados, 

impedindo que suas impressões pessoais sejam capazes de 

interferir na opinião de outras pessoas. São homens e mulheres 

racionais, com grande capacidade de discernimento e com alto 

controle de suas emoções e de seus sentimentos. Costumam ser 

pessoas muito reservadas que não se intrometem em assuntos que 
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não são ligados diretamente a eles. Preferem o isolamento às 

atividades sociais, falando pouco sobre sua vida social e seu 

passado, mesmo não tendo nada a esconder. Não são apressados 

nem ansiosos, pois gostam dos detalhes e são caprichosos seus 

afazeres. Gostam das atividades manuais que exigem a paciência e 

o isolamento, ainda que não apreciem a rotina e terem que 

obedecer a um chefe, pois adoram a independência e a liberdade. 

Em geral, gostam de questionam as tradições e as regras, ainda que 

costumem segui-las. As pessoas que são guiadas pelo orixá Ossãe 

costumam ter muito interesse por assuntos religiosos, seja através 

da prática ou do estudo.  

 

Obá 

 

Obá é uma orixá conhecida por suas características ligadas 

às águas doces conturbadas, pela busca da justiça e do equilíbrio. 

Ela está sempre acompanhada de outra orixá, Nanã e, juntas, elas 

detêm o poder tanto sobre o barro quanto sobre as enchentes. Obá 

também é responsável por transformar o estado dos alimentos de 

crus para cozidos. À Obá, atribui-se a regência sobre a fertilidade 

da terra que dará origem ao sustento humano. Unida ao orixá 

Oxóssi na 3ª linha de Umbanda, a orixá Obá rege o conhecimento, 

sendo a responsável por concentrar o indivíduo em prol de um 

objetivo, enquanto Oxóssi direciona e expande o conhecimento. 

Ela é simbolizada por três elementos principais: o Ofange, uma 

espada longa com cabo que permeia toda a mão, um escudo de 

cobre e um arco e flecha (o Ofá). Todos os instrumentos de Obá 

buscam relembrar seu instinto guerreiro, representando uma 

mulher forte, combatente, com foco em seus próprios objetivos. 

A saudação a Obá, ou seja, a forma como ela é reverenciada, é 
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“Obà Siré!”. O dia da semana para suas homenagens é a quarta-

feira. Ainda que as cores das vestes de Obá mudem de acordo com 

o grupo religioso, geralmente a orixá é representada pelo amarelo, 

pelo vermelho e branco e pelo marrom rajado de preto.  

De acordo com a mitologia iorubá, a orixá Obá é filha de 

Iemanjá e Oxalá, tornando-se a rainha do principal rio da África 

Ocidental, o rio Níger. Ela represente o poder feminino frente às 

batalhas, exalando energia e força, fazendo com que seja temida 

pelos outros orixás. No entanto, Obá não é uma mulher bonita 

como Oxum ou Iemanjá, por não corresponde aos padrões de 

feminilidade esperados, tendo diversos traços mais masculinos. 

Ainda que ela seja uma mulher consciente de seus direitos e de seu 

poder, que enfrenta qualquer homem, Obá se anula quando ama e 

se rende pela paixão. Segundo a principal lenda que envolve a orixá, 

Iansã, Oxum e Obá eram as três esposas de Xangô. Um dia, a orixá 

Oxum decidiu cozinhar uma sopa para seu marido e, sendo 

excelente cozinheira, recebeu muitos elogios. Obá, sendo a orixá 

do ciúme, decidiu fazer uma sopa idêntica à de Oxum para também 

ser elogiada. No entanto, Oxum a enganou, dizendo que tinha 

colocado como ingrediente especial suas orelhas no ensopado. 

Sem pensar duas vezes, Obá cortou suas duas orelhas e as colocou 

no cozido para Xangô, buscando agradá-lo. Ao ver as orelhas de 

sua esposa no prato, Xangô teve nojo e se negou a comer a sopa. 

Nesse momento, Oxum tirou o turbante que cobria suas orelhas, 

fazendo com que Obá percebesse que havia sido enganada. Por 

este motivo, ela sempre aparece tapando as orelhas com a mão ou 

com um turbante. 

No Brasil, a orixá Obá é identificada com a santa Joana 

D´Arc e, por isso, a data escolhida para suas homenagens é o dia 

30 de maio. Joana D´Arc nasceu na França, em uma família 
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camponesa muito religiosa e afirmou ter escutado as vozes de 

Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo quando 

ainda tinha 13 anos de idade, chamando-a para quatro missões: 

destruir o cerco inglês na região de Orleans, garantir a coroação do 

novo rei, expulsar os invasores de Paris e dar a liberdade ao duque 

de Orleans. Ainda que as mulheres não fossem para a batalha no 

período, ela não mediu esforços para cumprir as missões que lhe 

foram dadas pelos santos, vestindo-se como os soldados e lutando 

pelos franceses na Guerra dos Cem Anos. Ela conseguiu cumprir 

as duas primeiras de suas metas, mas quando trabalhava para 

conseguir a terceira delas, ela foi ferida, aprisionada e vendida para 

os ingleses. Mais de 100 juízes participaram de seu julgamento, 

visto que ela foi considerada como uma bruxa infiltrada no 

Exército francês, sendo condenada. Acreditava-se que ela ouvia 

vozes do diabo (e não dos santos) e que era muito irregular o fato 

de ela usar vestes masculinas no século XV, fazendo com que ela 

fosse queimada viva aos 19 anos, em 30 de maio de 1431. Ela foi 

canonizada em 1920, como um símbolo da resistência francesa, 

tornando-se a padroeira do país. Assim, a identificação entre a 

orixá Obá e Joana D´Arc se deu porque ambas são mulheres 

guerreiras e por terem os traços masculinizados. 

De acordo com o que acreditam as tradições religiosas 

africanas, os filhos e filhas da orixá Obá tendem a ser mais 

inflexíveis e duros, sem muito trato na comunicação com as outras 

pessoas. São pessoas com dificuldades em criar laços afetivos e 

formas de gentileza para com os aqueles que os rodeiam, sendo 

considerados rudes e até brutos, tendendo a afastar os outros. Isso 

se dá porque os homens e mulheres que têm a orixá Obá como sua 

guia costumam sofrer com certo complexo de inferioridade, 

acreditando que aqueles que se aproximam deles querem 
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necessariamente algo em troca – o que, de fato, muitas vezes 

acontece. Muitas vezes, eles machucam as pessoas com sua 

sinceridade que se aproxima da agressividade, pois não temem em 

expressar suas opiniões e fazer suas críticas como um método de 

defesa. Por outro lado, aqueles regidos pela orixá Obá são 

extremamente fiéis e companheiros com seus parceiros e amigos, 

ainda que tenham pouca sorte no amor. É comum que as mulheres 

filhas de Obá sejam destacadas em suas profissões.  

 

Nanã 

 

Nanã é uma orixá conhecida por suas características ligadas 

às águas paradas, aos pântanos e mangues, tendo o renascimento 

como uma de suas principais características. Ela é considerada 

como a mãe de todos os orixás e a rainha da lama, visto que todos 

os seres se originaram deste barro. Além disso, ela é a responsável 

por limpar a mente dos espíritos que vão desencarnar, para que 

eles se livrem de todo o peso de sua jornada (o que explicaria a 

perda gradual da memória daqueles que estão envelhecendo), 

cuidando do portal entre a vida e a morte junto com Obaluaiê, seu 

filho. Nanã é simbolizada por um elemento principal: o ibiri, um 

cajado feito com as nervuras do dendezeiro, enfeitado com palha 

da costa, fio de conta, cabaça e búzios, com um punhal e quatro 

arcos igualmente centralizados, cuja função é garantir a 

longevidade, espantar os espíritos e as energias negativas para 

longe da comunidade. A saudação a Nanã, ou seja, a forma como 

ela é reverenciada, é “Saluba!”. Os dias da semana para suas 

homenagens são a terça-feira e o sábado. Ainda que as cores das 

vestes de Nanã mudem de acordo com o grupo religioso, 

geralmente a orixá é representada pelo lilás, pelo branco e pelo anil.  
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A mitologia iorubá conta muitas lendas sobre Nanã. De 

acordo com elas, Nanã tinha poder sobre os mortos e era rainha 

de Savé. Oxalá decidiu-se casar com ela para roubar seu poder, mas 

não a amava. Sabendo disso, ela fez um feitiço para ter um filho 

com ele, mas a graças à magia a criança nasceu com muitas feridas. 

Assustada, Nanã abandonou o pequeno Obaluaiê na praia, que foi 

adotado por Iemanjá. Engravidando novamente, Nanã foi 

castigada pelo deus supremo, Olorun, que lhe disse que seu novo 

filho seria lindo mas não ficaria próximo a mãe, correndo o mundo: 

assim surgiu Oxumaré, que metade do ano é uma cobra que se 

arrasta pelo chão e, na outra metade, um arco-íris. Ela também é 

mãe de Irokô, o orixá que representa o tempo para as religiões de 

matriz africana, de Ossãe e de Ewá. Ela é considerada como a orixá 

mais antiga de todo o mundo, visto que no momento em que o 

deus supremo, Olorum, foi criar o mundo e separou a água parada, 

a lama dos pântanos (onde ela vive) já estava lá.  

No Brasil, a orixá Nanã é identificada com Santa Ana, a avó 

de Jesus Cristo, fazendo com que ela receba homenagens no dia 26 

de julho. De acordo com a tradição católica, Ana era vista pela 

sociedade de seu tempo como uma mulher castigada pelos céus 

por suas dificuldades para engravidar na juventude. Ela e seu 

marido, Joaquim, nunca deixaram de acreditar no poder de Deus e 

seguiram pedindo a graça da maternidade, entendendo sua 

dificuldade como um dos mistérios divinos, tornando-se pura de 

coração. Seu marido foi ao deserto para orar e pedir pelos filhos 

que eles queriam ter e, nesse momento, um anjo veio até ele, 

afirmando que seus pedidos seriam atendidos. Logo depois do 

retorno ao lar, sua esposa engravidou. Assim, a trajetória de Santa 

Ana é traduzida pelos símbolos que compõem sua representação 

figurativa. Sua roupa branca mostra a pureza de seu coração. O 
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verde de seu véu busca identificar o milagre da sua gravidez, visto 

que ela concebeu Maria já em idade muito avançada, enquanto a 

cor marrom que compõem sua vestimenta relembra sua humildade 

e simplicidade ao aceitar e compreender as decisões divinas, que 

determinaram que ela seria a mãe da mulher que geraria o filho de 

Deus. Ela carrega na mão direita um pergaminho, que mostra as 

leis divinas que ela ensinou para Maria, sua filha. Dessa forma, 

tanto a orixá Nanã como Santa Ana são identificadas por serem 

mães, avós, simbolizarem a força feminina no momento da criação 

divina e por carregarem consigo a energia do saber e da 

humanidade.  

De acordo com a tradição africana, os filhos e filhas regidos 

pela orixá Nanã são benevolentes, gentis e muito dignos. Sua calma 

e lentidão nos afazeres é tão grande que pode chegar até a causar 

irritação em pessoas mais agitadas, visto que estas pessoas parecem 

ter toda a eternidade para terminar uma tarefa. São pessoas 

extremamente doces e mansas, que costumam aparentar mais 

idade do que normalmente têm. Normalmente, são homens e 

mulheres simpáticos, decididos, respeitáveis e bondosos, com 

grande capacidade de perdoar aqueles que o ofendem ou magoam. 

Possuem reações equilibradas e tendem a tomar decisões com 

bastante justiça e sabedoria. No entanto, é comum que sejam 

pessoas rancorosas, ranzinzas e teimosas, que costumeiramente 

vivem voltadas mais ao passado e às recordações do que ao 

presente.  

 

Iemanjá 

 

Iemanjá é uma orixá conhecida por suas características 

ligadas aos oceanos, aos raios, e aos lares, tendo a maternidade 
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como uma de suas principais características. Ela é considerada 

como a mãe de todos os orixás, cabendo a ela garantir a união entre 

as famílias. Também cabe à Iemanjá a formação da individualidade. 

Ela é simbolizada por dois elementos principais: o leque prateado 

com um espelho para que ela possa admirar sua beleza, o abebé, e 

uma espada com punhal que envolve a mão, o alfanje. A saudação 

a Iemanjá, ou seja, a forma como ela é reverenciada, é “Odo yá!”. 

O dia da semana para suas homenagens é o sábado. Ainda que as 

cores das vestes de Iemanjá mudem de acordo com o grupo 

religioso, geralmente a orixá é representado pelo azul claro, pelo 

prateado e pelo branco.  

Segundo a mitologia iorubá, Iemanjá é filha da deusa 

soberana dos mares, Olokun, com o deus supremo, Olorum, tendo 

sido amarrada ao fundo do mar por seu pai, que possuía caráter 

destrutivo e muito instável. Ela teria herdado parte do humor de 

seu pai e, por isso, às vezes os mares e oceanos são perigosos e 

tempestuosos. Ela se casou com Orunmilá, o orixá que guarda o 

mistério do destino dos homens, em uma união pouco duradoura. 

Seu principal casamento foi com Odudua, o orixá rei de Ifé, tendo 

dez filhos com ele. Cansada de viver em Ifé, ela foge para o oeste. 

Após a fuga, ela se casou com Okere, o rei de Xaxi, instalando-se 

em Aebokuta, na Nigéria. A única condição era de que o novo 

marido não expusesse publicamente o tamanho dos seios de 

Iemanjá. Voltando embriagado para casa, Okere é recriminado por 

sua esposa e ele começa a ridicularizar seus seios, fazendo com ela 

ela fuja em disparada com a ofensa. Quando se deparou com o 

exército de seu marido que a procurava, ela quebrou a vasilha com 

um preparado mágico que recebeu de sua mãe e, imediatamente, 

nasceu ali um rio que a levou de volta para os oceanos onde 

Olokun pode acolher sua filha.  
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No Brasil, especialmente nas camadas mais populares, a 

orixá Iemanjá costuma ser retratada como uma sereia com traços 

brancos europeus, retomando atributos sedutores e e cantos que 

enfeitiçariam os homens do mar. Ela recebeu atributos de Iara, a 

Mãe d’Água, especialmente a partir do começo do século XX. Sua 

imagem mais famosa a retrata como uma mulher branca, com 

longos cabelos pretos, que veste uma túnica com uma causa de 

estrelas douradas, surgindo do mar com uma coroa de pérolas, com 

uma estrela do mar no topo. Ela é magra e esbelta. Esta imagem é 

muito diferente da Iemanjá retratada nas terras africanas como uma 

mulher negra, voluptuosa, de seios fartos, com cabelos azuis e 

vestes listradas, representando a mulher maternal e carinhosa. De 

acordo com a tradição católica, Iemanjá é identificada no Brasil 

tanto com a Virgem Maria como com Nossa Senhora da 

Conceição, na Bahia.  

No entanto, sua associação principal na maior parte do 

território se dá com Nossa Senhora dos Navegantes e, por isso, a 

data escolhida para suas principais homenagens é o dia 02 de 

fevereiro. A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes teria 

começado ainda durante a Idade Média, no período das Cruzadas, 

quando portugueses e espanhóis pediam para que a santa os 

protegessem e guiassem durante a travessia do Mediterrâneo nos 

caminhos que os levariam à Palestina em busca de proteger os 

locais sagrados contra os hereges. Por esse motivo, a Virgem Maria 

passou a ser chamada também de Estrela do Mar, sendo entendida 

como aquela que protege os navegantes marítimos e mostra a eles 

o melhor caminho e o porto seguro para o retorno. A identificação 

entre Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá começou no Brasil 

ainda no século XVIII, quando os navegantes que participavam da 

Santa Missa pediam proteção à Nossa Senhora dos Navegantes e, 
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compreendendo que as duas figuras eram mulheres maternais que 

protegiam os mares e os que se aventuram nas águas salgadas, os 

que praticavam as religiões de matriz africana logo perceberam 

suas semelhanças.  

De acordo com as tradições africanas, os homens e 

mulheres guiados pela orixá Iemanjá possuem um forte sentido de 

hierarquia, fazendo-se respeitar com imponência, altivez e 

dignidade, exercendo certo fascínio sobre aqueles que os cercam. 

Tendem a ser pessoas maternais, preocupadas com o próximo e 

bastante voluntariosas, ainda que sejam bastante calmos no 

cotidiano. Gostam do luxo e dos produtos caros. Costumam ser 

possessivos e bastante ciumentos, ao mesmo tempo em que são 

muito generosos. Os filhos e filhas de Iemanjá, por outro lado, não 

conseguem guardar um segredo e exageram em suas verdades, 

além de fazerem usos constantes de chantagens afetivas e 

emocionais e, por isso, não são considerados merecedores de plena 

confiança. Ainda assim, são pessoas rigorosas, decididas e muito 

fortes.  

 

Oxum 

 

Oxum é uma orixá conhecida por suas características 

ligadas à beleza, ao amor e à fecundidade, tendo a feminilidade e a 

maternidade como algumas de suas principais características. Ela é 

considerada como a rainha das águas doces, das riquezas naturais 

do subsolo e das minas de ouro. Ela é considerada como a senhora 

da nação ijexá. Seu nome é oriundo do rio Osun, localizado na 

cidade nigeriana de Osogbo, onde anualmente é realizado o 

Festival de Osun-Osogbo, no bosque sagrado de mesmo nome, 

onde existe o Templo de Osun, patrimônio mundial da UNESCO 
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desde 2005. Oxum é simbolizada por vários elementos principais: 

o adê, sua coroa dourada que indica que ela é uma rainha yorubá; 

o abebé, um leque de mão que traz um espelho adornado com 

corações, para que ela possa admirar sua beleza enquanto dança; o 

ofá, seu arco e flecha, e obé, sua espada, mostrando que ela 

também é uma orixá guerreira; suas diversas pulseiras, para 

alimentar sua vaidade; e os seixos de rio, que ela governa. A 

saudação a Oxum, ou seja, a forma como ele é reverenciada, é “Ora 

yê yê Ô!”. O dia da semana para suas homenagens é o sábado. 

Ainda que as cores das vestes de Oxum mudem de acordo com o 

grupo religioso, geralmente a orixá é representada pelo amarelo 

ouro.  

Segundo a mitologia iorubá, Oxum é a mais bela, doce e 

benevolente das mulheres, que protege as crianças, a dona de todas 

as riquezas. Ela vive no rio Osun, que passa por Ijesá, Ijebu e 

Osogbó, na Nigéria, sendo a mais influente dentre todas as 

mulheres da região, detendo o poder sobre a fecundidade feminina. 

Filha de Oxalá e Iemanjá, Oxum foi uma das esposas de Xangô, 

como Obá e Iansã, sua irmã. No entanto, ela também conquistou 

Ogum e Oxóssi, desposando também estes dois orixás. Assim, teve 

muitos filhos, que considerava como sua maior riqueza e zelando 

por eles até que eles se tornassem independentes. O primeiro dos 

filhos de Oxum é Ide, uma jóia verdadeira, representado por uma 

argola de cobre que todos os iniciados nos mistérios de Oxum 

devem colocar em seus braços. Além disso, ela é mãe do orixá 

Logunedé, cujo pai é Oxóssi. 

No Brasil, a orixá Oxum é identificada com as diversas 

versões da Virgem Maria – na Bahia, ela é associada tanto à Nossa 

Senhora dos Prazeres quanto à Nossa Senhora das Candeias, o que 

faz com que sua homenagem seja realizada principalmente no dia 
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2 de fevereiro; já no sul do país, é ligada à Imaculada Conceição; 

na região Nordeste, por sua vez, é associada à Nossa Senhora do 

Carmo. No entanto, na maior parte do território, sua maior 

identificação é com a padroeira do Brasil, Nossa Senhora 

Aparecida. De acordo com a tradição católica, três pescadores da 

região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, estavam 

trabalhando em uma época difícil. Em uma primeira tentativa, 

jogaram a rede ao rio, mas não conseguiram nenhum peixe, apenas 

a imagem do corpo de uma figura feminina. Na segunda tentativa, 

novamente não conseguiram nenhum alimento, somente a cabeça 

da imagem que completaria o corpo. Unindo a imagem, eles 

tentaram mais uma vez, recebendo de volta uma rede cheia de 

peixes. A associação entre a orixá e a Virgem Maria em suas 

diversas versões se dá porque ambas protegem e representam as 

mulheres de forma geral, simbolizando o amor, a fertilidade e a 

maternidade.  

De acordo com as tradições africanas, os filhos e filhas da 

orixá Oxum são tidos como superficiais, visto que dão muita 

importância à opinião pública, preferindo agir com extrema 

estratégia e diplomacia à contrariar o pensamento dos que os 

cercam. No entanto, a imagem inicial é bastante enganosa: são 

pessoas bastante obstinadas, com grande ânsia de ascensão social 

e que lutam com determinação por seus objetivos. São vaidosos e 

nutrem muito seu amor-próprio. Costumam ser elegantes e estar 

sempre perfumados e bem-vestidos. Suas emoções são 

equilibradas e eles possuem um lado espiritual muito aguçado, 

ainda que sejam afeitos à vida social intensa e adorem estar 

presentes em festas.  
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Ewá 

 

Ewá (ou Yewá) é uma orixá conhecida por suas 

características ligadas ao mimetismo, aos nevoeiros e à neblina. 

Ainda que represente a sensualidade, ela protege tudo aquilo que é 

considerado puro e intocado – desde as florestas até os homens – 

visto que escolheu a castidade. Ela é considerada a orixá do rio 

Yewá, localizado na atual cidade nigeriana de mesmo nome, 

antigamente identificada com a tribo de egbado. Ewá é simbolizada 

por três elementos principais: a lira, o arpão e o arco e flecha (ofá). 

Também é comum ver outros símbolos ligados à Ewá, como o 

arpão, a espada, a cobra (dada a sua proximidade a Oxumaré) e os 

colares de búzios (brajas), além de enfeites feitos com palha da 

costa em suas vestes. A saudação a Ewá, ou seja, a forma como ela 

é reverenciada, é “Ri Rô!”. Os dias da semana para suas 

homenagens são a terça-feira e o sábado. Ainda que as cores das 

vestes de Ewá mudem de acordo com o grupo religioso, 

geralmente a orixá é representada pelo vermelho, pelo amarelo (ou 

dourado) e pela combinação do cor-de-rosa com coral.  

As narrativas mitológicas sobre Ewá contam que ela é filha 

de Nanã e Oxalá, tendo os orixás Obaluaiê e Oxumaré como 

irmãos. Ela considerada como uma mulher guerreira de opinião 

firme, que não volta atrás em suas decisões e que não muda de 

ideia. De acordo com as lendas, o orixá Xangô, que já era marido 

das orixás Obá, Oxum e Iansã, apaixonou-se pela beleza da virgem 

Ewá, mas não conseguiu casar-se com ela, pois ela fugiu para as 

florestas, sendo acolhida por seu irmão Obaluaiê. Assim, como 

conta a mitologia iorubá, ela mora nas matas inalcançáveis, mais 

embrenhadas e difíceis, tornando-se uma habilidosa caçadora e 

distinta guerreira. As mesmas lendas dizem, também, que Ewá 
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lavava roupas à beira do rio quando viu Ifá correndo da morte. Ela, 

então, jogou toda a roupa por cima do orixá Ifá e sentou-se sobre 

o monte formado. Quando a morte passou perguntando se o 

homem não havia passado por ali, ela afirmou que o viu descendo 

rio abaixo, fazendo com que a morte seguisse buscando-o. Quando 

ela desapareceu, Ifá saiu debaixo do monte de roupas e levou Ewá 

para sua casa, buscando torná-la sua esposa e compartilhar com ela 

o poder da adivinhação.  

No Brasil, a orixá Ewá é comumente associada à Santa 

Luzia, a protetora daqueles que possuem problemas de visão e dos 

médicos oftalmologistas. Assim, a data escolhida para sua 

homenagem é o dia 13 de dezembro. De acordo com a tradição 

católica, a trajetória de Santa Luzia tem início quando sua mãe, uma 

mulher muito doente que sofria de hemorragias frequentes, busca 

a cura com a pequena Luzia no túmulo de Santa Ágata. Ao 

chegarem ao local sagrado, a própria Santa Ágata apareceu para 

Luzia, revelando à menina que ela tinha o mesmo poder que a santa 

para curar sua mãe. Emocionando-se com o milagre, a jovem 

decidiu dedicar sua vida aos assuntos sagrados, fazendo o voto de 

fidelidade a Deus e de castidade, entregando seu dote de casamento 

aos pobres. No entanto, ela já tinha um pretendente para casar-se, 

que inconformado com a escolha de Luzia, denunciou-a ao 

governador por ser cristã, o que era motivo para perseguição no 

Império Romano. O governador ordenou a execução de Luzia e 

os carrascos ferveram azeite e resina para jogar na jovem, mas nada 

aconteceu com ela. O martírio continuou e eles arrancaram seus 

olhos. Como homenagem, os cristãos de Siracusa erigiram um 

templo para Santa Luzia e a declararam como a padroeira da 

cidade. A identificação entre a orixá e a santa se dá de diversas 

formas: as duas mulheres possuem o dom da vidência, escolheram 
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não se casar para dedicar sua vida à sua fé e são capazes de ver 

muito além do físico, focando o lado espiritual.  

De acordo com as tradições africanas, os homens e 

mulheres que são regidos pela orixá Ewá são pessoas que tendem 

à duplicidade: se ora são muito simpáticos, logo se tornam muito 

arrogantes; em momentos podem parecer muito jovens e ingênuas, 

enquanto em outros aparentam muito mais idade do que realmente 

têm. São pessoas prestativas e reservadas quanto a expor seus 

sentimentos. Geralmente, possuem uma beleza exótica, gostando 

de ser elogiadas e gostando de ostentar belas roupas, estando 

sempre antenadas com a moda. No entanto, não são figuras 

superficiais: são pessoas valentes, que lutam por seus objetivos, que 

se focam apenas nos assuntos de seu interesse. Por esse mesmo 

motivo, acabam apresentando certa dificuldade de concentração e 

muita distração. Também tendem a se tornar influenciáveis, agindo 

de acordo com o pensamento das pessoas que os rodeiam.  

 

Iansã 

 

Iansã é uma orixá conhecida por suas características ligadas 

aos raios, aos ventos e às tempestades, tendo a independência e a 

coragem como algumas de suas principais características. Ela 

representa a força e a energia feminina. Iansã é considerada a rainha 

do rio Níger, o mais importante da Nigéria, que atravessa todo o 

país e possui nove afluentes – que seriam seus “nove filhos”. Ela é 

representada pelo momento do dia em que o céu fica cor-de-rosa, 

logo ao entardecer. Iansã é simbolizado por três elementos 

principais: uma espada, um chifre de búfalo em sua cintura, que 

lembra seu poder de se transmutar no animal e sua natureza 

guerreira, e o eruexin, um instrumento sagrado de mão com a crina 
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de cavalo, que espanta os espíritos e controla os ventos. A 

saudação a Iansã, ou seja, a forma como ela é reverenciada, é 

“Eparrei Oyá!”. O dia da semana para suas homenagens é a quarta-

feira. Ainda que as cores das vestes de Iansã mudem de acordo 

com o grupo religioso, geralmente a orixá é representada pelo 

coral, pelo vermelho e pelo marrom.  

Segundo a mitologia iorubá, Oxalá e Odudua se casaram e 

tiverem dois filhos: Iemanjá e Aganju. Os irmão se casaram e, desta 

união, nasceu o senhor do Sol, o orixá Ogundan. Em um momento 

de ausência de seu pai, Orungan deitou-se com sua própria mãe, 

dando origem a 15 orixás, cada qual com sua função, dentre os 

quais estão Xangô e Iansã. Quando jovem, Iansã viajou por muitos 

reinos e tornou-se a paixão de diversos líderes, como os orixás 

Exu, Ogum, Oxóssi e Logunedé. Para conviver com 

personalidades tão diferentes, ela teria usado de sua astúcia e de 

sua inteligência, algumas de suas principais características. O 

objetivo de suas viagens foi conhecer melhor o universo e aprender 

o máximo de coisas possível: com Ogum, ela aprendeu a dominar 

a espada, ganhando o direito de usá-la. Depois disso, ela partiu para 

os domínios de Oxaguiã, que a ensinou com utilizar o escudo para 

se proteger dos inimigos, recebendo o direito de utilizá-lo também. 

Em seguida, ela conheceu Exu, que lhe ensinou tudo sobre a magia 

e o fogo. Com Oxóssi, ela aprendeu a caçar e a se transformar em 

búfalo, retomando os aprendizados de magia que teve com o orixá 

Exu. Partindo então para o reino de Obaluaiê, ela conheceu a 

forma de lidar com os mortos e como controlá-los. Por último, ela 

decidiu visitar o reino de Xangô. Por considerar que ele era o rei 

mais vaidoso de todos, ela acreditou que ele lhe ensinaria a viver 

de forma rica e abundante. No entanto, o que ela aprendeu com 

Xangô foi a amar de forma sincera e verdadeira, transformando-se 
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em uma de suas esposas. O orixá ensinou a ela como dominar o 

poder sobre os raios e entregou a ela seu coração.  

No Brasil, a orixá Iansã é identificada com Santa Bárbara, 

fazendo com que a data escolhida para suas homenagens seja o dia 

04 de dezembro. De acordo com a tradição católica, Santa Bárbara 

era perseguida pelo ciúme descontrolado que seu pai, Dióscoro, 

tinha por ela. Ele não aceitava que sua única filha vivesse no meio 

da sociedade, que ele considerava como corrupta, trancando-a em 

uma torre. Ela permaneceu isolada do mundo, recebendo 

ensinamentos somente de tutores de confiança de seu pai. De 

início, ela via a situação como um castigo, mas, aos poucos, passou 

a celebrar os fenômenos da natureza e a contemplar o meio 

ambiente, questionando se tudo aquilo era uma criação dos deuses 

pagãos, como seus tutores haviam ensinado, ou se havia uma 

divindade maior por trás da criação do mundo. Ao ficar mais velha, 

seu pai permitiu que Bárbara frequentasse a cidade em 

determinadas ocasiões. Ela conheceu o Cristianismo e se 

identificou, encontrando as respostas que buscava para sanar seus 

questionamentos. Durante sua cerimônia de batismo, ela fugiu de 

seu pai, sendo capturada e levada para o tribunal completamente 

sem roupa. Nesse momento, de forma milagrosa, ela foi coberta 

por um manto suntuoso. Mesmo assim, ela foi degolada pelo 

próprio pai. Quando a cabeça da jovem tocou o chão, um forte 

trovão foi ouvido e um raio atingiu o corpo de Dióscoro, 

deixando-o sem vida, fazendo-se crer que a natureza decidiu se 

vingar da morte de Santa Bárbara. A assimilação entre Iansã e Santa 

Barbará se dá porque as duas são as protetoras contra os 

relâmpagos e tempestades, as donas dos raios, além de ambas 

serem representadas empunhando uma espada.  
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De acordo com as tradições africanas, os filhos e filhas de 

Iansã são pessoas com comportamento livre, extrovertido e 

independente. São transparentes, não conseguindo esconder as 

tristezas e as alegrias. Costumam ser homens e mulheres atirados, 

diretos e muito guerreiros, que gostam de enfrentar riscos, 

escolhendo seus caminhos mais pelo coração do que pela razão. 

Ao mesmo tempo, tendem a ser possessivos e autoritários, com 

gênio mudando de forma repentina: passam de um 

comportamento calmo para uma grande explosão sem que as 

pessoas que os cercam entendam o motivo. 

 

Irôko 

 

Irôko é um orixá conhecido por suas características ligadas 

à criação, à durabilidade das coisas, às mudanças climáticas e ao 

governo do espaço e do tempo, tendo a ancestralidade como uma 

de suas principais características. Ele é considerado como o orixá 

responsável por comandar as fases da vida do homem (infância, 

juventude, maturidade e velhice), representando as grandes 

transformações na forma como o ser o humano vê o mundo. Ele 

é simbolizado por três elementos principais: o principal deles é 

uma árvore sagrada, visto que Irôko foi a primeira árvore plantada, 

a partir da qual todos os outros orixás desceram do céu (Orum) 

para a Terra (Ayê). No Brasil, essa árvore é representada pela 

gameleira. O segundo elemento é a grelha. Ele também segura 

sempre uma lança. A saudação a Irôko, ou seja, a forma como ele 

é reverenciado, é “Irôko Isó Eeró!” ou “Irôko Kissilé!”. O dia da 

semana para suas homenagens é a terça-feira. Ainda que as cores 

das vestes de Irôko mudem de acordo com o grupo religioso, 
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geralmente o orixá é representado pelo branco, pelo verde e pelo 

marrom.  

Segundo a mitologia iorubá, Irôko é uma das suas quatro 

árvores sagradas, sendo a moradia dos espíritos infantis. Quando 

as crianças passam por pesadelos, elas devem pedir a Irôko, por 

sete dias e sete noites, para que ele afaste delas o perigo dos 

espíritos. A lenda conta que Irôko era um homem lindo que tinha 

duas irmãs: Ogboí, uma mulher comum, e Ajé, uma feiticeira. Os 

três desceram para a Terra (o Ayê) juntos: enquanto Irôko escolheu 

uma árvore para viver, suas irmãs decidiram morar em casas 

convencionais. Certa vez, Ogboí precisou se ausentar, deixando 

seus 10 filhos sob os cuidados de sua irmã, que era mãe apenas de 

um filho pássaro. As crianças estiveram sob os bons cuidados da 

irmã até o retorno de Ogboí. Tempos depois, Ajé precisou viajar e 

deixou seu filho pássaro com a irmã. Nesse momento, os filhos de 

Ogboí começaram a pedir insistentemente à mãe para comer um 

passarinho: ela lhes ofereceu galinhas e outras aves domésticas, 

mas nada os satisfazia. Ela foi buscar mais opções na floresta e, em 

sua ausência, seus filhos mataram e comeram o filho pássaro de 

Ajé. Quando ela retornou, ela buscou seu irmão desesperada em 

sua árvore e, como vingança, Irôko matou metade dos filhode 

Ogboí. Para evitar a morte de todos, ela fez uma série de oferendas 

para o orixá. Assim, Ogboí transformou-se na mãe de todas as 

mulheres comuns, enquanto Ajé é a senhora das mulheres com 

habilidades especiais.  

No Brasil, o orixá Irôko é identificado com São Francisco 

de Assis, um dos santos católicos mais populares, fazendo com que 

a data escolhida para suas homenagens especiais seja o dia 04 de 

outubro. São Francisco de Assis nasceu em 1182, na Itália, em uma 

família de nobres comerciantes. Durante sua juventude usufruiu da 
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riqueza de sua família e ostentou sua fortuna, mas nem os estudos 

nem os negócios de seu pai lhe despertaram interesse. Aos vinte 

anos, ele quis combates na guerra civil entre Assis e Perugia, mas 

adoeceu e ouviu uma voz sobrenatural, que lhe dizia que sua 

missão era servir ao amor e a Deus. A partir de então, ele passou a 

vender seus bens e ajudar os necessitados. Seu chamado ocorreu 

em um dia em que rezava sozinho na Igreja de São Damião, 

quando sentiu que o crucifixo falava com ele. Aos vinte e cinco 

anos, ele vendeu tudo o que tinha e foi viver com o padre da igreja. 

Passou a pregar o desapego e o Evangelho, fundando a Ordem dos 

Frades Menores, popularmente conhecida como “franciscanos”. 

São Francisco de Assis e o orixá Irôko se assemelham porque 

ambos são considerados os protetores da natureza e dos animais, 

capazes de revitalizar os ciclos do mundo. 

De acordo com as tradições religiosas africanas, os filhos e 

filhas de Irôko são pessoas muito inteligentes e bastante 

competentes na realização de suas tarefas. Gostam de exercer 

papeis de liderança, possuem grande senso de justiça, costumam 

agir de forma generosa e são bastante eloquentes quando se 

posicionam. São ótimos companheiros de diversão, pois gostam de 

cozinhar e beber bem, fazendo amigos e se apaixonando com 

muita facilidade.  

 

Logunedé 

 

Logunedé é um orixá conhecido por suas características 

ligadas à riqueza, à fartura e à pureza, tendo a beleza como uma de 

suas principais características. Ele é considerado o rei da cidade de 

Ilexá, uma das mais ricas e prósperas de toda a África, onde são 

celebrados os principais festivais míticos para os orixás. Além 
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disso, Logunedé é tido como o orixá das contradições, sendo o 

orixá responsável pelas ações inesperadas e pela surpresa. Ele é 

simbolizado por quatro elementos principais: o arco e a flecha 

especiais de caça, o ofá, que teria herdado de seu pai Oxóssi; o 

leque com o espelho, herança de sua mãe Oxum; o cavalo-marinho 

e a balança. A saudação a Logunedé, ou seja, a forma como ele é 

reverenciado, é “Logun ô akofá!”. O dia da semana para suas 

homenagens é a quinta-feira. Ainda que as cores das vestes de 

Logunedé mudem de acordo com o grupo religioso, geralmente o 

orixá é representado pelo amarelo-ouro e pelo azul-turquesa, 

respectivamente as cores de sua mãe e de seu pai.  

Segundo a mitologia iorubá, Oxóssi e Oxum se 

apaixonaram e ela engravidou. No entanto, os dois sabiam que não 

poderiam viver juntos, porque eram muito vaidosos e competiam 

pela admiração das pessoas e pelo prestígio, decidindo separar-se. 

Ainda que o relacionamento entre eles não tivesse final feliz, 

Oxóssi estava contente pelo filho que teria e pediu a Oxum que o 

menino fosse viver com ele, afirmando que ensinaria à criança os 

segredos da floresta e da caça. Mas Oxum não podia separar-se de 

seu filho e determinou que Logunedé viveria seis meses com ela e 

seis meses com o pai, podendo comer do peixe e da caça, 

transformando-se no príncipe dos orixás, com a calma dos 

pescadores e a astúcia dos caçadores, representando o encontro de 

duas naturezas distintas. A vida na floresta com Oxóssi fez com 

que o jovem Logunedé aprendesse a espreitar na mata e, certo dia, 

ele vestiu-se de mulher e decidiu conhecer a beleza do corpo de 

sua mãe enquanto ela tomava um banho de rio. Oxum viu o filho 

observando-a e o puniu, abandonando-o. Iansã encontrou o 

menino, ficando impressionada com a beleza da criança e levando-

a para casa, para educá-lo junto a Ogum, que o ensinou a arte da 
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guerra e da forja, enquanto sua nova mãe lhe mostrou a beleza do 

amor à liberdade.  

No Brasil, Logunedé é identificado com Santo Expedito, 

fazendo com que a data escolhida para suas homenagens seja o dia 

19 de abril. De acordo com a tradição católica, Santo Expedito 

nasceu na Armênia e foi um soldado que comando a 12ª legião do 

Exército Romana, conhecida por perseguir intensamente os 

cristãos na região de Melatia durante o governo do imperador 

Diocleciano. Nesse período, Expedito teve um encontro com 

Deus e decidiu se converter. Conta-se que, em um episódio, um 

espírito maligno tomou o corpo de um corvo e veio até ele dizendo 

para postergar sua conversão para amanhã, mas Expedito pisoteou 

o animal, gritando que não adiaria e se convertendo imediatamente 

– o que fez com que ele se tornasse o santo das causas urgentes. A 

identificação entre Logunedé e o Santo se dá pelo mistério 

envolvido na vida e na morte das duas figuras.  

De acordo com as tradições religiosas africanas, os homens 

e mulheres geridos pelo orixá Logunedé costumam ser muito 

bonitos, charmosos, sensuais e elegantes. Por esse motivo, são 

bastante vaidosos e seguros de si. Isso pode fazer com que eles 

sejam um pouto prepotentes e arrogantes, tendendo ao narcisismo, 

mas caso saibam controlar o domínio sobre a admiração que recai 

sobre sua beleza, são pessoas muito agradáveis. Em geral, 

costumam não ter certeza do que querem nem do que são, 

tendendo a ser um pouco superficiais. Gostam da vida luxuosa, são 

objetivos, agem com bastante cautela e são muito mandões.  

 

Oxalá 

 



167 
 

Oxalá é um orixá conhecido por suas características ligadas 

à paz, ao equilíbrio, à síntese do poder masculino, sendo conhecido 

como o pai dos orixás. Ele é considerado como a união de todas 

as coisas, estando presente nos momentos em que a harmonia foi 

estabelecida – seja na vida dos homens ou na natureza. Se o orixá 

Exu representa o começo de todas as coisas, Oxalá simboliza o fim 

e a morte – o que não é nada ruim, visto que as religiões de matriz 

africana consideram que a morte é apenas uma consequência 

natural da vida. Ele é simbolizado pelo opaxorô, um cajado de cipó 

ou de metal prateado feito com um cabo central e vários círculos 

concêntricos, que simboliza a sabedoria dos mais velhos e a criação 

do homem e do mundo, além de demonstrar a ligação entre a terra 

e o céu, sendo utilizado para dar apoio para o caminhar do orixá. 

Ele apresenta duas manifestações principais: em sua forma como 

jovem guerreiro, ele é Oxaguiã, representando o nascer do sol; já 

em sua forma mais velha, apoiado em um bastão de prata (o 

opaxoró), ele é Oxalufã, representando o pôr-do-sol. A saudação a 

Oxalá, ou seja, a forma como ele é reverenciado, é “Epà Babá!”. O 

dia da semana para suas homenagens é a sexta-feira. Ainda que as 

cores das vestes de Oxalá mudem de acordo com o grupo religioso, 

geralmente o orixá é representado pelo branco leitoso.  

Segundo a mitologia iorubá, há diversas lendas envolvendo 

Oxalá. Ele era marido de Nanã, a orixá que cuidava do portal entre 

o mundo dos vivos e dos mortos, ao qual somente divindades 

femininas tinham acesso. No entanto, Oxalá não admitia manter-

se longe de tal portal, encontrando um meio para acessá-lo sem 

que sua esposa desconfiasse. O orixá vestiu-se de mulher e se 

aproximou da entrada, mas, logo ao atravessar para o mundo dos 

mortos, Nanã o alcançou e disse que já que ele a havia 

desrespeitado para descobrir seu segredo, ela iria dividí-lo com ele: 
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a partir de então, Oxalá se transformou no responsável pelo fim 

das coisas e dos homens – mas não aquele que daria um fim triste 

e trágico, mas sim pacífico. Além disso, por ter usado roupas 

femininas, todas as oferendas dadas a ele a partir de então teriam 

que ser femininas também.  

Outra das lendas conta que Olorum, o deus supremo, 

entregou a Oxalá o saco da criação para que o orixá ficasse 

responsável pela missão de criar o mundo. Para isso, ele teria que 

cumprir algumas obrigações para com outros orixás, como 

algumas oferendas. Ele começou seu trajeto apoiado em um 

cajado. Ao atravessar a porta do céu, o Orun, ele se encontrou com 

Exu, que decidiu se vingar porque não havia recebido as oferendas 

devidas, fazendo com que ele ficasse com uma forte sede. Oxalá 

furou a casca de um tronco do dendezeiro para matar sua sede com 

o vinho de palma, embriagando-se e dormindo. Odudua roubou o 

saco da criação e foi procurar Olorum para mostrar como estava 

Oxalá. Vendo a situação, Olorum mandou Odudua então criar o 

mundo. Ele encontrou um universo de água, despejando o 

conteúdo do saco e criando a Terra. A primeira cidade fundada foi 

o reino de Ilê-Ifé, onde se estabeleceu e se tornou o rei da Terra. 

Como castigo, Oxalá e todos os seus descendentes não podem 

tomar o vinho de palma nem usar o azeite de dendê mas, como 

consolo, Olorum lhe deu a tarefa de modelar os seres humanos 

com o barro.  

No Brasil, o orixá Oxalá foi identificado com a figura de 

Jesus Cristo. De acordo com a tradição cristã, Jesus é o filho de 

Deus enviado para o convívio entre os homens, sendo reconhecido 

por amar a todos os humanos como se fossem seus próprios 

irmãos consanguíneos, orientando-os com cuidado e paciência 

para que eles fossem guiados para o melhor caminho, sendo uma 
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das figuras mais importantes de toda a história do Cristianismo. A 

identificação se dá porque Jesus e Oxalá são os filhos do deus 

supremo de suas religiões – enquanto Jesus é, para os cristãos, o 

filho de Deus e ao mesmo tempo também é Deus, Oxalá é o maior 

filho de Olorum, o deus supremo.  

De acordo com as tradições religiosas africanas, os homens 

e mulheres guiados por Oxalá rejeitam qualquer forma de 

violência, sendo responsáveis e tranquilas. São excelentes líderes, 

bastante dedicados às suas tarefas e muito caprichosos. Prezam 

pelo respeito e também respeitam as diferenças. Gostam de avaliar 

de forma metódica cada situação, pensando muito antes de tomar 

uma decisão. Os filhos e filhas regidos pela versão jovem de Oxalá, 

Oxaguiã, tendem a ser pessoas muito contraditórias. Ao mesmo 

tempo em que são muito ligados ao ambiente familiar e podem ser 

bastante calmos, também são guerreiros, briguentos e muito 

comunicativos. São pessoas alegres e joviais que lutam contra as 

injustiças e defendem os necessitados. Já aqueles regidos pela 

representação mais velha do orixá Oxalá, Oxalufã, são pessoas de 

grande força moral que aparentam ser mais velhas do que 

realmente são. Não guardam rancor, porque sua sabedoria lhes 

ensinou que os maus sentimentos fazem mal apenas para aqueles 

que os guardam. Tendem a ser pessoas tranquilas, delicadas, de 

moral nobre e equilibrada. No entanto, sua grande assertividade 

faz com que eles sejam tidos como figuras muito teimosas. 
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O Xamanismo 
 

O Xamanismo é uma religião que engloba um grande 

conjunto de práticas ancestrais para o contato entre o mundo 

terreno e o mundo espiritual, através da magia e de uma série de 

evocações. É uma forma de religião que confere ao seu líder, o 

xamã, a capacidade de entrar em transe para realizar a conexão com 

o mundo dos espíritos, oferecendo a ele a possibilidade de curar as 

enfermidades, fazer previsões sobre o futuro, adivinhar segredos, 

influenciar o andamento das questões da natureza, melhorar a caça, 

afastar influências malignas ou realizar funções de um sacerdote – 

como um casamento ou um batismo. Os adeptos do Xamanismo 

acreditam que o xamã realiza uma viagem a outro mundo durante 

seu transe religioso, recebendo uma natureza transcendental ou 

transformando-se em um outro ser, como um animal.  

A religião é característica de povos siberianos presentes na 

Ásia setentrional, mas também se manifestam em etnias indígenas 

em todo o mundo com essência semelhante, tendo sempre a 

intervenção de um xamã e a observação dos sinais da natureza. 

Ainda que o Xamanismo tradicional tenha sido desenvolvido entre 

os povos da Ásia Central e da Sibéria, há práticas religiosas bastante 

ligadas a ele na Oceania, no Sudeste asiático e na América. Em 

todos estes grupos, o xamã é o líder espiritual sobre o qual são 

reconhecidas capacidades sobrenaturais, tornando-se uma figura 

poderosa capaz de estabelecer uma ponte entre o mundo espiritual 

e o mundo natural, atribuindo a ele poderes de cura, profecia e 

magia.  

Tal conjunto de práticas religiosas tornou-se uma forma de 

busca de conhecimento, bem-estar físico e espiritual, equilíbrio e 

tranquilidade, levando seu praticante a experimentar uma 
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transformação interna através da sabedoria milenar e dos 

ensinamentos passados pelas gerações. Dentre as estratégias 

utilizadas pela religião para expressão de sua fé, estão o uso de 

canções, danças, uso de instrumentos musicais (especialmente os 

tambores), a meditação, a troca de conhecimentos, a meditação, as 

histórias e os testemunhos. Nos últimos anos, foram desenvolvidas 

novas formas de Xamanismo – o Neo-Xamanismo ou Xamanismo 

urbano – baseadas na forma de como o conhecimento das 

tradições antigas são capazes de entrar em harmonia com o 

pensamento contemporâneo. No Brasil, as práticas xamânicas são 

comuns nas tribos indígenas, sendo lideradas pelo xamã ou pelo 

pajé.  

Os praticantes do Xamanismo costumam utilizar algumas 

ervas para expandir a consciência, seja através de bebidas, do fumo 

ou da mastigação. Na Sibéria, é comum o consumo do chá do 

cogumelo Amanita muscaria durante os cultos do solstício de 

inverno. Já no Brasil e na América do Sul, o uso do chá de 

ayahuasca (uma mistura do arbusto chacrona com o cipó-mariri) é 

utilizada pela etnia caxinauá e pelos adeptos do Santo Daime. 

Dentre os principais rituais, estão o Toré, uma forma de dança em 

roda feita ao som de vozes em coro, de maracas e trombetas para 

que seja feita a ligação com os “encantados”, muito comum no Rio 

Grande do Norte e entre a etnia cariri-coxó. Já na Coreia do Norte, 

existe a tradição da geosangchum, uma dança de oferenda para os 

deuses com a música de cítaras, flautas e tambores. Também são 

comuns rituais de limpeza e purificação, como a defumação e a 

queima de ervas e incensos.  

Uma das tradições xamânicas recorrentes é o combate a 

enfermidades através das “plantas de poder”, ervas consideradas 

necessárias para a cura de diversos problemas de saúde, como o 
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uso de manjericão-branco para tratar dores nas articulações, na 

Índia, ou o milefólio para acabar com sangramentos, entre os 

cheroquis. Os animais possuem uma grande importância para o 

Xamanismo, visto que a religião acredita que todo indivíduo possui 

um animal guardião interno – seu “animal de poder” – tendo cada 

um deles suas características específicas: enquanto o lobo está 

ligado à fidelidade, à capacidade de ensinar e às aptidões sociais, o 

urso liga-se aos instintos e ao inconsciente. Cabe ressaltar que, 

segundo os especialistas, o Xamanismo é considerado como uma 

pré-religião, visto que não possui textos sagrados nem uma 

mitologia específica, sendo também considerado como a “mãe de 

todas as religiões”, visto que antecede todas as doutrinas religiosas 

criadas pelo homem e influenciou práticas de todas as religiões: a 

defumação católica, o banho de ervas das religiões africanas, o 

passe espírita, a meditação budista, dentre outras. 

 

O Xamanismo no Brasil 
 

Em solo brasileiro, centenas de etnias indígenas buscam 

como objetivo principal a defesa do patrimônio cultural e dos 

conhecimentos e tradições ancestrais, garantindo a preservação de 

sua identidade. Esse movimento vem crescendo a partir da luta 

para a criação de uma legislação específica criada na Organização 

das Nações Unidas pelo Grupo de Trabalho sobre Povos 

Indígenas, que culminou na produção da Declaração Universal dos 

Povos Indígenas depois de mais de vinte anos de trabalho, um 

documento que visa fortalecer a cosmovisão, a espiritualidade, a 

saúde, a educação, as tradições e a cultura dos povos indígenas de 

todo o mundo. Um dos pontos principais determinado por esse 

documento, publicado em 2004 e composto por um grande grupo 
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de pajés e xamãs, é o respeito e a compreensão da religião indígena 

frente às constantes apropriações realizadas na 

contemporaneidade. 

Em nosso país, há uma grande diversidade de formas 

religiosas e de manifestações da espiritualidade indígenas. Dentro 

destas tradições, o pajé (nome dado ao xamã em solo brasileiro) é 

a expressão máxima representada de forma humana da cura e da 

espiritualidade. O seu dom é considerado natural, visto que é 

passado entre as gerações e não pode ser ensinado, visto que seus 

conhecimentos são obtidos através da ancestralidade tribal e desde 

sua infância ele observa seus bisavós e avós praticarem rezas e 

curas para o bem da comunidade. Ele é um indivíduo 

completamente desprovido de bens materiais, sendo um 

visionário, cujo bem é oferecido pelas honras do Criador. O pajé é 

considerado como um sábio, sempre disponível para o 

atendimento de seu povo, doando seu dom sem receber nenhum 

tipo de bem material em troca dos benefícios que faz para a 

comunidade. Cabe ressaltar que não existe um padrão para as 

atividades dos pajés, visto que cada um atua de acordo com as 

tradições de sua etnia.  

Uma das principais tarefas do pajé é o resgate dos espíritos 

da cultura de sua etnia, que podem ser representados de formas 

muito diferentes, como animais (mamíferos, aves, peixes), 

elementos da natureza (terra, água, fogo, ar), pontos cardeais 

(norte, sul, leste e oeste), manifestações da natureza e planetas 

(como a lua, o sol, as estrelas, os raios, o trovão, as tempestades, 

os rios, os maremotos, as cascatas, os mares, as cachoeiras, as 

chuvas, os anjos, os mensageiros de Deus, os arcanjos e os santos) 

– ou seja, um conjunto de elementos naturais bastante complexo. 

A essência é mais importante do que a forma. O termo pajé tem 
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origem na raiz pa-y, que significa aquele que ao mesmo tempo cura, 

é o sacerdote, o profeta, o adivinho e o xamã. No Brasil, os pajés 

são exclusivamente homens – enquanto em outras nações, como 

entre os indígenas dos Estados Unidos, as principais linhagens 

xamânicas são femininas.  

O Xamanismo brasileiro é dividido em alguns tipos 

distintos. A “pajelança indígena” é aquela composta estritamente 

por rituais indígenas, sendo considerada como a “alta pajelança”. 

É dividida entre a pajelança de “conta branca”, responsável por 

atuar na cura de doenças físicas e mentais, na resolução dos 

problemas cotidianos e para a criação do bem, de forma geral, e a 

pajelança de “conta negra”, que busca ajudar na vitória em guerras 

e conflitos contra outras etnias, na disputa para a liderança de um 

guerreiro e para trabalhos de cura mais difíceis. Já a “pajelança 

cabocla” trata de práticas religiosas não-indígenas, muito comuns 

nas regiões Norte e Nordeste, que se inspiraram nas práticas das 

etnias indígenas e as misturaram com outras vertentes religiosas. 

São divididas em pajelança paralela, envolvendo outras formas de 

curandeirismo popular (como as benzedeiras e rezadeiras, cuja 

maioria possui ascendência indígena) e a pajelança afim, que 

também engloba influências mais visíveis de outras religiões 

(inclusive do catolicismo) – sendo essa a mais comum em todo o 

Brasil.  

Para a realização de um ritual, o pajé necessita de três 

fatores básicos. O primeiro deles é a força mental, seu instrumento 

fundamental. Ele pode se utilizar de meios vindos da natureza para 

aguçar sua paranormalidade, como algumas raízes ou frutas, a 

ingestão de determinadas bebidas com fórmulas secretas, além da 

entonação de cantos e mantras. O segundo fator é a sincronização 

de elementos de diversas dimensões, como imagens e cânticos 
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mântricos, evocados ao som do maracá, criando uma estrutura 

energética que permite a abertura para a paranormalidade. O 

terceiro fator é a utilização de agentes auxiliares, como a invocação 

dos elementos da natureza e dos seres energéticos de outras 

dimensões (os encantados) e do uso de um charuto natural para 

defumação, o tauari.  
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O Hinduísmo 
 

O Hinduísmo é uma tradição religiosa de origem indiana, 

comumente conhecido por seus seguidores como a “a lei eterna”. 

Nos dias atuais, é a terceira maior religião de todo o mundo, 

contando com cerca de 1 bilhão de fiéis (um sexto da população 

mundial), sendo também a mais complexa de todas por englobar 

praticamente todas as tradições religiosas da Índia – com exceção 

apenas do Jainismo e do Budismo. O termo Hinduísmo tem 

origem persa, sendo usado para denominar o rio Indo (Hindu), 

referindo-se a todos os povos que viviam no chamado 

“subcontinente indiano” – uma região peninsular ao sul da Ásia 

que abrange as atuais nações do Paquistão, da Índia, do Butão, de 

Bangladesh e do Nepal e, por questões culturais, alcançam também 

as Ilhas Maldivas e o Sri Lanka. Ao contrário de diversas outras 

religiões, o Hinduísmo não tem um fundador, considerando 

também diversos caminhos para que o homem encontre a 

salvação. Além disso, as divindades hinduístas, que podem chegar 

a milhões, compõem o cotidiano dos indianos e, ainda, que existam 

templos para o culto coletivo, ele geralmente é realizado dentro 

dos lares, onde há altares para os deuses favoritos de cada família. 

Os dogmas hinduístas são flexíveis, permitindo que diversas 

tradições sejam incorporadas, contando que sejam respeitados os 

principais textos sagrados e as narrativas míticas, como o Ramáiana 

e o Maabárata, escritos em sânscrito originalmente. 

Para entender melhor o Hinduísmo, é necessário levar em 

consideração alguns de seus conceitos principais. O princípio que 

orienta o Hinduísmo é o Atma, responsável por representar a 

substância que existe em todos os seres e em todas as coisas que 

foram criadas, unindo-as. Se o Atma é o elemento fixo que existe 
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em todos os seres, Maya é a representação de tudo o que é 

transitório no mundo e que permite que o homem de iluda e se 

engane, acreditando nas coisas materiais e fugazes como se elas 

fossem permanentes. Ao mesmo tempo, o Hinduísmo acredita na 

Svastika, a cura cósmica através do movimento da Terra em seu 

próprio eixo, responsável pela evolução do planeta, dos homens e 

dos pontos cardeais. O principal de todos os conceitos, por sua 

vez, é o de causa e efeito – o Carma, que indica a mutabilidade de 

todas as coisas, mostrando que tudo o que acontece é resultado de 

ações praticadas em nascimentos anteriores. O Carma é uma lei de 

misericórdia, pois permite que o homem corrija seus erros, 

aprimore seu caráter e evolua espiritualmente entre suas diferentes 

encarnações, transformando o Carma em Dharma (o Carma 

resolvido).  

A religião possui cinco elementos que garantem o 

equilíbrio e a otimização dos homens, os Vaastu Shastra: a terra, a 

água, o fogo, o ar e o éter, que determinam o funcionamento dos 

organismos vivos em harmonia e o magnetismo dos ambientes da 

forma correta. Para os hinduístas, cada cômodo da casa é dedicado 

à uma divindade que rege o horóscopo dos habitantes do local, 

posicionando de forma adequada a luz, as portas, as janelas e a 

ventilação, em um sistema criado pelos sábios védicos para 

oferecer paz, saúde e prosperidade aos locais de trabalho e às 

residências. O respeito aos mais velhos também é uma prática 

muito importante no Hinduísmo, manifestado pela prática de 

ajoelhar-se e tocar os pés (o aadar bhav) dos avós, pais, professores 

e outras pessoas idosas da família, denotando humildade e respeito 

para aqueles que já viveram mais, reverenciando seu conhecimento 

e sua experiência.  
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Dentre os rituais mais comuns do Hinduísmo está o Teerth 

Yatra, a peregrinação aos locais sagrados, que deve ser feita de 

forma periódica. Um destes lugares é o rio Ganges, fazendo com 

que a cidade de Hari Dwar, que fica às suas margens, seja um 

grande centro de peregrinação, assim como Varanasi e Rishikeshi. 

Estas peregrinações são indicadas pelos gurus como uma forma de 

desenvolvimento espiritual e de autoconhecimento, unindo a 

população à sua cultura e à sua fé. Outro ritual comum é o Suhaag, 

a demonstração da felicidade feminina no casamento através do 

uso de um pó vermelho na risca que divide seu cabelo ou de um 

adorno vermelho no meio da testa (um bindi). Os hinduístas 

também acreditam que a melhor hora para acordar são os 

momentos que antecedem o amanhecer, permitindo que as pessoas 

entrem em sintonia com a energia cósmica antes do sol nascer. 

Cabe ressaltar que o cuidado com a higiene pessoal e as abluções 

(preparações de limpeza ritual) são normas religiosas e regras civis 

para os hinduístas.  

Um dos papeis de maior importância dentro do Hinduísmo 

cabe ao guru, que é responsável por educar a mente, o espírito e o 

corpo físico de seus discípulos. Ele deve conduzir os adeptos da 

religião ao autoconhecimento através de uma série de práticas que 

incluem a alimentação saudável, a meditação, a abstinência da fala, 

a autoanálise, a disciplina emocional e o questionamento constante 

sobre os próprios atos. O guru tem como objetivo preparar os fiéis 

para se transformarem em servidores competentes e amorosos 

para a vida, para as divindades e para os semelhantes, fazendo-o 

através da prática de valores espirituais e humanos com o estudo 

das escrituras sagradas, com a prática de mantas devocionais, de 

cantos sagrados (as bhajans), permitindo assim a abertura de canais 

sutis de percepção para o fortalecimento da fé. No processo de 
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aprendizagem, os discípulos descobrem seus defeitos e suas 

virtudes, transformando-se em uma pessoa mais verdadeira e mais 

lúcida, podendo se aprimorar. O guru marca a testa de seus 

discípulos com um pó vermelho (simbolizando o sangue), dentro 

da qual coloca grãos de arroz (representando o sêmen fecundador) 

– esta insígnia é o símbolo da regeneração da fecundidade e da 

vitalidade física, tanto para homens como para mulheres. O 

Hinduísmo ressalta que o verdadeiro guru deve servir como um 

espelho para seus discípulos, praticando aquilo que prega, 

dotando-se de autoconsciência e promovendo a autonomia aos 

seus seguidores – e não incentivando a dependência. A cada 12 

anos, os homens santos do Hinduísmo (sadhus) se reúnem para 

congregar a energia do planeta, em uma reunião chamada Kumbha 

Mela.  

Por ser uma tradição religiosa característica de civilizações 

fundamentalmente ligadas à agricultura, o Hinduísmo possui um 

conjunto de plantas e raízes sagradas. O manjericão, por exemplo, 

é tido como a representação vegetal da deusa Krishna, podendo 

ser encontrado em vasos e canteiros na entrada das residências dos 

devotos da deusa ou na frente dos templos a ela dedicados. 

Chamado de Tulasi em hindu, o manjericão é tido como uma 

manifestação da principal adoração e entrega à Krishna, a pastora 

Radha. A árvore de Fruta Bhel, característica da Índia, é 

considerada como uma manifestação do deus Shiva. O Neem, por 

sua vez, é uma grande árvore (conhecida como “a árvore da vida”) 

na qual os hinduístas amarram fitas coloridas com pedidos a Shiva. 

As sementes da rudraksha são utilizadas para a confecção do terço 

hindu, o japamala, visto que são consideradas sagradas por 

ajudarem os devotos a entrarem em meditação profunda e 

conseguirem a sintonia energética com o deus Shiva. No entanto, 
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as duas plantas mais importantes para a religião são o jasmim, 

responsável por despertar os níveis espirituais adormecidos (e, 

segundo o guru Sathya Sai Baba, por indicar sua presença), e a flor-

de-lótus, considerada como um símbolo ela mesma da 

espiritualidade em todo o extremo oriente, pois nasce do umbigo 

da deusa Narayana-Vishnu, sendo seu caule um cordão umbilical 

que desabrocha na flor onde surge Brahma, dando origem a um 

ciclo da criação e da manifestação. Além disso, ela tem diversas 

simbologias importantes na mitologia hindu, visto que a flor nasce 

do lodo (mostrando a ignorância espiritual), se eleva e floresce em 

direção à luz (como a verdade do espírito). Suas pétalas não são 

capazes de reter nada, simbolizando o total desapego. Ao morrer, 

suas pétalas murcham, mas não se soltam imediatamente, e sim 

somente quando a semente está pronta para garantir o recomeço 

do ciclo, representando a reencarnação.  

 

Os Textos Sagrados: Os Vedas 

 

As religiões que são fundadas por homens, como o 

Islamismo (cujo fundador é Maomé), possuem um livro sagrado 

que resume a filosofia de seu líder (no caso citado, o Corão) ou até 

mesmo a perspectiva de seus principais discípulos sobre os 

pensamentos e ensinamentos do mestre. Este texto sagrado é 

responsável por definir as fronteiras da religião para que seus 

seguidores aprendam o que deve ser seguido e respeitado no 

futuro. O Hinduísmo, por sua vez, não possui exatamente um livro 

que é utilizado como uma obrigação para os hindus, visto que 

considera que mesmo sem a leitura das escrituras sagradas é 

possível ao fiel alcançar a felicidade eterna, ao mesmo tempo em 



181 
 

que defende que somente a leitura dos textos sagrados, por si só, 

não leva à grande libertação.  

O Hinduísmo é baseado no conjunto de conhecimentos 

religiosos sobre as leis espirituais acumulados durante os diversos 

períodos por diferentes lideranças. Estas escrituras foram 

transmitidas de forma oral através de versos (facilitando a 

memorização), visto que passaram anos sem que se 

transformassem em uma tradição escrita. Com o tempo, muitos 

gurus refinaram estes ensinamentos e conseguiram expandir o 

cânone destas escrituras. Pela crença hindu moderna, a maior parte 

destes textos não é interpretada de forma literal, dando-se mais 

importância aos sentidos éticos e metafóricos abstraídos deles. 

Quase todos eles estão escritos em sânscrito e se dividem em duas 

classes: a primeira delas é a Shruti, que se refere a todo tipo de texto 

que é ouvido, ou seja, às escrituras sagradas oriundas de tradições 

orais.  

A classe Shruti se refere primordialmente aos Vedas, o 

registro mais antigo das escrituras sagradas hinduístas. Ainda que 

muitos devotos do Hinduísmo venerem os Vedas como verdades 

eternas que foram reveladas aos antigos gurus, outros não associam 

sua criação a nenhuma pessoa específica nem a nenhuma 

divindade, acreditando que eles são leis do mundo espiritual que 

existiriam mesmo que não tivessem sido reveladas a ninguém. As 

verdades espirituais presentes nos Vedas são consideradas eternas 

e, por isso, se expressam de forma contínua, de formas muito 

distintas. Os Vedas se referem ao conhecimento ouvido pelos 

sábios em seus domínios espirituais e foram transformados em 

mantras – que são algumas palavras investidas de grande poder que 

são entoadas, como cânticos, buscando aumentar o poder de 

concentração do homem e ligando-o com a esfera divina.  
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Existem quatro Vedas distintos: o Atharya Veda, o Yajur 

Veda, o Sama Veda e o Rig Veda, considerado como o mais 

importante de todos. Estas categorias são consideradas como a voz 

das divindades preservadas da forma exata como foi ouvida pelos 

sábios. Cada um dos Vedas se divide em quatro partes: a primeira 

delas contém os mantras sagrados, chamando-se Samhitã, sendo a 

parte central de cada um dos livros. A segunda parte é conhecida 

como Brahmanas, que ajuda a aplicar e interpretar os samhitas 

védicos. As duas primeiras partes foram chamadas de “partes 

ritualísticas” (Karmakãnda). A terceira parte recebe o nome de 

Aranyakas, que, em conjunto com os Upanixades, compõe a parte 

do conhecimento (Jñãnakãnda). Os Upanixades trazem a essência 

espiritual dos Vedas, organizando a doutrina da autorrealização, da 

reencarnação, da meditação e da yoga, reveladas através dos 

símbolos. Ainda que o foco dos Vedas sejam os rituais, a última 

parte se concentra nos ensinamentos filosóficos e em uma 

abordagem espiritual.  

 

Os Textos Sagrados: Os Smritis 

 

Como vimos, o Hinduísmo não possui um único Livro 

Sagrado escrito por seu fundador – visto que não se reconhece um 

fundador para a religião. Quase todos os textos sagrados hindus 

foram escritos em sânscrito e estão divididos em duas classes 

distintas: a primeira delas é o Shruti, que são os textos que foram 

ouvidos e retomam as tradições orais, sendo compostos 

principalmente pelos Vedas (já discutidos anteriormente na página 

Os Textos Sagrados do Hinduísmo I – Os Vedas). A segunda 

classe de textos sagrados, por sua vez, são os Smritis, que 

consistem naqueles que compõem as memórias hindus.  
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Os dois textos sagrados hindus Smritis mais importantes e 

mais famosos para a religião são o Maabárata e o Ramáiana. Ambos 

compõem os livros épicos nacionais indianos, sendo também os 

mais longos poemas escritos em todo o mundo. O Rmayana conta 

a história do príncipe Rama de Ayodhya, cuja esposa Sita é abduzia 

pelo rei de Lanka, Rãyana, um demônio. Foi escrito no século I 

(ainda que remontasse a tradições orais (memórias) muito mais 

antigas, sendo atribuído ao poeta Valmiki. O Maabárata, por sua 

vez, foi escrito entre 540 e 300 a.C., trazendo a lenda de uma das 

tribos arianas (os báratas) e discutindo as três metas da vida 

humana (o kama ou deleite dos sentidos; o artha ou 

desenvolvimento da economia; e o dharma, a religiosidade terrena, 

que se resume nos códigos de conduta ritual e moral), sendo 

atribuído ao sábio Vyasa. 

A parte central do Maabárata, o Bhagavad Gitá, é um dos 

mais importantes e mais populares textos do Hinduísmo, sendo de 

essencial importância para a religião por sua acessibilidade. Escrito 

entre 400 e 300 a.C., ele é composto por um diálogo filosófico 

entre o guerreiro Arjuna e o deus Krishna (uma encarnação de 

Vishnu), que ocorre às vésperas de uma grande guerra. O livro é 

tido como a grande essência dos Vedas, discutindo questões muito 

importantes para a vida cotidiana dos hindus, como o altruísmo, a 

devoção, o dever, a meditação, integrando partes distintas da 

religião em uma mesma obra, narrada pela divindade.  

Os Puranas são ensinamentos passados de forma oral entre 

as gerações, mesmo assim são considerados como Smriti por não 

serem considerados como textos tradicionais. Há um total de 18 

Puranas maiores, responsáveis por ilustrar as ideias religiosas 

acerca das narrativas vividas pelos hindus, contando os atos 

gloriosos dos deuses, descrevendo a criação do mundo, criando 
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dados acerca da geografia do universo e trazendo algumas 

informações sobre as linhagens reais da Índia. Todos eles são 

escritos em forma de versos, sendo o mais antigo deles datado de 

cerca de 300 a.C. e o mais recente por volta de 1300 d.C. Ainda 

que tenham sido compostos em períodos muito distintos, todos os 

Puranas foram revisados – visto que todos eles citam o fato de que 

o número total de Puranas é de 18. Eles são um conjunto muito 

variado: enquanto o Brahma Purana e o Vamana Purana possuem 

cerca de 10 mil versos (sendo os mais curtos), o Skanda Purana 

possui cerca de 81 mil versos (o mais longo de todos). No total, os 

18 Puranas possuem 400 mil versos.  

Dentre os textos mais populares, existem um conjunto de 

“sutras” que, em sânscrito, significam aqueles ensinamentos 

religiosos textuais originários das tradições espirituais indianas, 

ligados a vários temas distintos. Há, por exemplo, os Yoga sutras, 

que buscam guiar para os caminhos filosóficos da religião. Há, 

também os Shiva sutras, relacionados especificamente ao culto da 

deusa Shiva. Os Agamas, por sua vez, são textos religiosos que 

descrevem como o conhecimento deve ser aplicado tanto no nível 

individual como coletivo para que seja possível alcançar benefícios 

finais, complementando os Vedas. Eles oferecem as diretrizes que 

determinam as formas ideais de adoração às divindades, mostrando 

como os templos devem ser construídos, como a yoga deve ser 

realizada, sendo divididos em quatro títulos principais: união 

(kriya), adoração (yoga), serviço (charya) e sabedoria (Gyana), 

compondo um total de 28 Agamas. Por fim, o livro sagrado mais 

controverso de todos os Smritis é o Manusmriti, que contém os 

códigos sociais responsáveis pela determinação do sistema de 

castas indiano, também conhecido como o livro das Leis de Manu 

(que seria um homem lendário equivalente ao Adão cristão). 
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O Hinduísmo e seus deuses  

 

A mitologia do Hinduísmo é uma das mais antigas de todo 

o mundo. Os mitos acerca das primeiras divindades surgiram em 

uma região conhecida como Vale do Indo, que atualmente ocupa 

o Paquistão. O conjunto de deuses hindus é muito vasto, contendo 

mais de 1000 divindades, em um panteão que pretende unificar os 

medos, desejos e sonhos dos seres humanos, contanto com deuses, 

semideuses, vampiros, demônios, anjos e demais seres celestiais. 

Apesar desta multiplicidade de figuras, o Hinduísmo possui três 

deuses principais que formam o cerne de sua crença – sendo as 

outras imagens apenas “auxiliares da fé hindu”, tais quais os santos 

para o imaginário católico.  

O primeiro destes deuses principais que compõem a 

Trimúrti hindu, ou seja, as três formas de manifestação da vontade 

suprema, é Brahma, a energia criadora do Inominável. Brahma é o 

deus de onde tudo flui e para onde tudo retorna, sendo impregnado 

pela Essência Divina que está presente em todas as coisas, ainda 

que seja dotado de certa imprevisibilidade. A principal lenda acerca 

de seu nascimento narra que ele era uma energia sem forma, 

responsável pela criação das águas e que, nesse momento, deixou 

cair nelas um ovo de ouro, o Hiranvagarba, que continha a 

potencialidade de todas as formas da matéria, sendo a origem da 

natureza, da vida e de tudo o que existe no mundo. Quando ele 

despertou de seu sono cósmico e abriu seus olhos, foi criado o 

Universo. A noite de Brahma, por sua vez, é a retração do mundo 

– o que faz com que a cosmologia hindu se baseie nos Dias da Vida 

de Brahma. Um dia em sua vida dura cerca de 4.320.000 anos 

solares.  
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Brahma é representado como um homem com quatro 

rostos, dos quais são visíveis apenas 3 – visto que o quarto está na 

parte de trás da cabeça. Cada uma de suas faces representa os 4 

quadrantes do Universo. Ele também tem 4 braços e 4 mãos: em 

sua mão direita superior, traz o livro dos Vedas, que significam o 

conhecimento; na mão direita inferior, carrega um recipiente com 

água, simbolizando a vida; na mão esquerda superior, segura uma 

flor de lótus, relembrando a pureza espiritual; em sua última mão, 

abençoa um japamala (o rosário hindu), que simboliza o tempo. Na 

maioria das vezes, ele é representado sobre o animal que o 

acompanha, um cisne ou um ganso, que simbolizam o 

discernimento – algumas vezes, inclusive, ele dirige uma carruagem 

com 7 gansos, representando os 7 mundos. Ele também é 

considerado como o deus da música. Como o deus possui um 

caráter muito abstrato e de difícil compreensão, ele foi pouco 

assimilado pela maior parte da população e seu culto se diluiu no 

tempo, existindo poucos templos dedicados exclusivamente a ele.  

Segundo o Padma Purana, um dos textos sagrados do 

Hinduísmo, o Ser Supremo desejou se manifestar e criar o universo 

e os mundos. Em primeiro lugar, ele criou a si mesmo, na forma 

de Brahma (o deus da criação), a partir do seu lado esquerdo. A 

partir de então, com seu lado direito, criou Vishnu, que surgiu 

deitado nos anéis do corpo de Sesha, a serpente, sonhando com a 

preservação da existência. Seu umbigo surgiu no caule de uma flor 

de lótus e, quando ela se abriu, Brahma sentou-se em seu centro 

para viver o Dia de Brahma, seu kalpa – quando esse período 

termina, o sonho de Vishnu também chega ao fim, pois a flor de 

lótus se fecha e o universo se retrai (pois chega a “noite de 

Brahma), fazendo com que a flor desapareça e só renasça no 

próximo sono de Vishnu. O deus é responsável pela sustentação 
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do Universo e de seus ciclos. Em suas representações, Vishnu 

possui a pele azul escura, além de quatro braços e quatro mãos. Ele 

veste uma calça de seda dourada, seu tórax está nu e coberto de 

joias preciosas. Ele também usa uma coroa cravejadas de pedras 

preciosas muito ricas. Carrega diversos instrumentos em suas 

mãos: um búzio, que representa o som primordial capaz de gerar 

as formas de natureza; uma flor de lótus, que marca a 

espiritualidade e também sua conexão umbilical; uma roda (o 

chakra), que mostra que a energia está em tudo e tudo movimenta; 

e um cajado, simbolizando sua luta pela vida. Quando no plano 

superior, ele habita Vaikunta, sendo seu único senhor e sendo 

chamado de Vaikutanatta, passando a ser representado com quatro 

cabeças e oito braços – simbolizando a integração de todas as 

polaridades humanas.  

Segundo os Puras, sempre que a Terra estiver sofrendo por 

transformações, Vishnu vai encarnar de uma forma diferente, 

chamada de avatar. Os textos religiosos registram 10 encarnações 

(ou avatares) de Vishnu: a primeira delas foi como Homem-Peixe, 

Matsya, que orientou o primeiro homem do mundo, Manu, a 

proteger a humanidade e os animais durante o grande dilúvio, 

ensinando-o a construir um grande barco para colocar os animais 

e humanos (sendo a versão hindu para o episódio bíblico de Nóe). 

A segunda foi como Homem-Tartaruga, Kurma, que ajudou na 

luta contra os seres demoníacos, solidificando o oceano e 

depositando nele o alimento dos deuses, garantindo seu 

fortalecimento. O terceiro avatar foi como Homem-Javali, Varaha, 

responsável por salvar a deusa Prithivi das profundezas do oceano. 

A quarta encarnação, por sua vez, foi como Homem-Leão, 

Narasimha, buscando castigar um homem vaidoso que desafiou os 

deuses, provando que ninguém foge dos desígnios das divindades 
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hindus. Em sua quinta encarnação, Vishnu deu início a um ciclo de 

formas humanas (um anão e um gigante) para acabar com a vilania 

de um rei que havia conseguido se apoderar dos três mundos, 

banindo os deuses das regiões celestiais. Na vez seguinte, Vishnu 

veio como um homem comum, Parashurama, para acabar com as 

desavenças entre brâmanes, sacerdotes e guerreiros. Em sua sétima 

encarnação, veio como o Rama, o grande herói do épico 

Ramayana. A oitava encarnação de Vishnu é Krishna, adorado até 

os dias de hoje por milhões de pessoas, dentro e fora da Índia. De 

acordo com o Hinduísmo, a nona encarnação de Vishnu é o 

primeiro Buda, Siddharta Gautama. A décima encarnação de 

Vishnu, é prevista dentre as energias das trevas, quando o mundo 

ignorar os valores espirituais, éticos e morais, assumindo a forma 

de Kalki, brilhante como uma estrela, sendo responsável pela 

restauração dos valores e princípios humanos.  

Se Brahma é o deus criador e Vishnu é o deus da 

sustentação e manutenção do mundo, o terceiro membro da 

trindade hindu é Shiva, o responsável pela transformação e pela 

renovação de tudo o que existe, completando assim o ciclo da 

criação. Ele simboliza a benevolência e a alegria, sendo adorado 

por milhões de devotos em todo o território indiano e fora dele 

também. Enquanto Brahma foi criado do lado esquerdo do Ser 

Supremo e Vishnu, pelo do direito, Shiva foi retirado do centro de 

seu corpo, a fim de oferecer equilíbrio ao mundo. Shiva é 

representado a partir de diversos aspectos diferentes: ele é o 

Senhor da Dança (Nataraja), destruindo e recriando os mundos 

através de uma dança cósmica, na qual toca um tambor em forma 

de uma ampulheta, que simboliza o espaço e o tempo, 

representando a superação dos limites intelectuais a partir do 

contato com o divino. Quando é representado como o Senhor dos 
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Animais (Pashupati), Shiva busca ensinar aos homens seu lugar na 

natureza como apenas mais um dentre seus elementos na 

totalidade da obra do Ser Supremo. Como o Divino Hermafrodita 

(Ardhanarishvara), Shiva representa o Princípio Universal, sendo 

homem do lado direito e mulher do lado esquerdo, unificando o 

poder da concepção e da realização. Sendo o Pilar de Sustentação 

(Sthandu), ele é representado como a principal coluna do templo, 

responsável pela sustentação do caráter dos homens. No entanto, 

Shiva também tem uma representação como O Terrível (Bhairava), 

quando está carregando uma naja, um tridente, é acompanhado de 

um cão, e seus cabelos estão em chamas, sendo reverenciado pelos 

intocáveis e pelos marginais.  

Para os hindus, o conhecimento não é separado em 

compartimentos fixos, fazendo com que filosofia, espiritualidade e 

mitologia sejam elementos integrados dentro desta tradição 

religiosa – e não assuntos diferentes. O mito tem papel de grande 

importância para o Hinduísmo, visto que busca uma forma de 

apreender a essência dos acontecimentos e das coisas, descrevendo 

mais do que uma realidade, mas também a percepção dos homens 

sobre as experiências e sobre os eventos. As filosofias indianas 

concentram-se na busca pela essência da verdade última e 

fundamental, encarando o pensamento lógico como insuficiente e 

inadequado para a expressão e a captação desta verdade. A 

espiritualidade, por sua vez, é vivenciada de forma natural, visto 

que o sagrado está presente em todos os aspectos do cotidiano. No 

Hinduísmo, há dois tipos principais de divindades: os deuses 

védicos e os deuses purânicos.  

Os deuses védicos são aqueles trazidos pelos arianos, que 

adoravam as forças da natureza e deram início ao culto animista, 

que acreditava que tudo na natureza tinha sua essência e seu 
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espírito – como exemplo, acreditavam que os fenômenos naturais, 

como a chuva e os trovões influenciavam na vida dos povos e, por 

serem inexplicáveis e assustadores, estes fenômenos receberam 

personalidades individuais, com seus atributos, formas e domínios, 

para que pudessem ser invocados em forma de entidades divinas. 

Dessa forma, aos poucos, os fenômenos naturais adquiriram 

formas humanas e passaram a ser cultuados como divindades. 

Inicialmente, os deuses védicos compunham uma trindade: Agni, 

o deus do fogo sacrificial, considerado como o mensageiro 

luminoso entre os deuses e os homens, cujas labaredas levam os 

desejos, as orações, os sacrifícios e as intenções humanas para o 

céu; Indra, seu irmão gêmeo, é o deus do céu, senhor da fertilidade 

da terra, da chuva e de todos os elementos da natureza; o último 

deles é Surya, o deus do Sol, responsável por engendrar as duas 

primeiras criaturas humanas – Yama e Yami. Atualmente, ele é 

muito identificado a Vishnu. No entanto, os vários mitos de 

criação fazem referência a várias outras divindades, como Projapati 

como o criador do universo e dos outros deuses, Dyaus como o 

deus do céu e Prithivi da Terra.  

Há um grande conjunto de deuses védicos além daqueles 

que compõem a trindade. Varuna, por exemplo, era inicialmente o 

responsável por reger toda a ordem cósmica, mas, depois de uma 

batalha entre os deuses, foi definida uma nova hierarquia, 

tornando-se responsável somente pela regência dos oceanos. 

Soma, filho de Varuna, é o deus do êxtase, cuidador da mente 

humana, produtor do alimento dos deuses e, como mora na lua, é 

responsável por suas fases (segundo a lenda, o corpo do deus Soma 

é a própria lua e a produção do alimento divino o deixa cansado, 

fazendo com que ele vá diminuindo aos poucos, mostrando as 

diferentes fases da lua). Vayu, por sua vez, é o deus dos ventos, 
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responsável pela purificação do mundo, sendo considerado como 

incrivelmente belo. O deus Kubera é descrito como o senhor dos 

espíritos que guardam os tesouros terrestres, sendo o deus da 

riqueza material, da prosperidade e da abundância. Dentro do 

panteão védico, Vishvakarma é o deus que criou todos os outros 

deuses e todas as armas, sendo o patrono dos artesãos e dos 

artistas. Por fim, Yama é o deus da morte, definindo o dia, a hora 

e a forma como cada ser vivo vai morrer.  

Os deuses purânicos, por sua vez, são aqueles presentes nas 

narrativas dos 18 Puranas, que descrevem e condensam a lenda 

sobre o nascimento, as funções, os feitos épicos, as encarnações, 

as manifestações, os poderes, as moradas cósmicas (os planetas 

superiores) e o complemento feminino (suas shaktis) de diversos 

deuses e heróis. Os Puranas tratam de deuses e deusas anteriores à 

invasão ariana, ainda que alguns deuses védicos tenham sido 

incluídos de forma menor, como é o caso de Vishnu (que não era 

um deus importante nos Vedas, mas foi identificado com Krishna, 

o herói máximo para o Hinduísmo, passando a ter seu significado 

redimensionado).  

Mahadevi é a considerada a grande deusa purana, 

identificada com o princípio feminino cósmico, como a Mãe 

Divina, como a potência feminina que representa a fonte e o berço 

de tudo aquilo que está vivo e, por isso, carrega em si o poder da 

criação, da manutenção e da destruição da vida, sendo ao mesmo 

tempo uma e múltipla. Ela está presente em todos os seres vivos e 

é o elo que nos une à matéria, enquanto garante o desapego dos 

homens ao mundo material. Ela pode se manifestar sob vários 

aspectos. Quando se mostra como Kali, permite a dissolução do 

medo de viver a vida, do medo de morrer e de tudo aquilo que está 

sob a condição do tempo, oferecendo a plenitude e a liberdade do 
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tempo presente, garantindo a autoconfiança, a coragem e a 

aceitação do poder pessoal. Quando se manifesta como a deusa 

Durga (uma de suas venerações mais populares), é aquela que 

nutre, protege e renova os homens os animais e a natureza, sendo 

uma deusa guerreira que defende a humanidade contra os 

demônios da ignorância espiritual, como o egoísmo, a inveja, o 

desrespeito, o despotismo e todos os antivalores. Sua manifestação 

como Amba simboliza a maternidade como evento divino, visto 

que ela é a deusa-nutriz. Quando surge como Chamundi, é a deusa 

que destrói toda a ignorância espiritual, acabando com os vícios e 

os maus instintos. Ao surgir como Maheshwari, aparece como a 

deusa que liberta seus filhos da ganância, agindo como uma energia 

transformadora dos homens, levando-os a alcançar a disciplina 

mental e a devoção. Sua última manifestação é como Indrani, 

aquela que combate a ira e a raiva.  

A deusa Gayatri, por sua vez, é aquela que representa a mãe 

dos deuses, que teria vindo ao planeta durante a primeira era, sendo 

aquela que cria e manifesta as três tendências do comportamento 

humano (gunas) a inércia, o movimento e a essência pura. Ela é 

considerada a Mãe de Brahma, Vishnu e Shiva – as manifestações 

do Ser Supremo. Em casa período do dia ela é louvada de uma 

forma diferente: pela manhã, o mantra para Gayatri busca evocar 

a criatividade; ao meio-dia, ele quer captar vibrações de 

preservação; durante o entardecer, o mantra é entoado para buscar 

a regeneração; na madrugada, ele louva a deusa como portadora de 

luz. Dentro do Hinduísmo, as divindades precisam de um poder 

de execução, uma força feminina chamada shakti que garante a 

execução do plano que eles idealizaram, sendo assim sua potência 

de manifestação. Um exemplo de shakti é o binômio Vishnu-

Lakshimi: o complemento feminino de Vishnu, que permite a 
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manifestação em matéria de sua força, é a deusa Lakshimi, o 

receptáculo gerador da vontade de Vishnu, responsável por 

garantir aos homens a sensibilidade, a beleza, a gentileza, o 

acolhimento, a unidade, o respeito pelas diferenças, o carinho e a 

harmonia. Ela é a deusa da abundância e da prosperidade, tomadas 

em seu sentido amplo.  

 

O Hinduísmo e a divisão por castas na Índia 
 

Diversas sociedades contemporâneas delimitam sua divisão 

populacional seguindo critérios mais ou menos formais, contando ou 

não com o apoio do governo. Um dos sistemas mais complexo e mais 

antigo de todos é a divisão por castas, que existe na Índia há mais de 

dois mil anos e vem sendo proibido pelo governo nos últimos anos. 

Ainda que sua origem seja de difícil datação, as primeiras referências 

consistentes sobre ele estão nos textos sagrados mais antigos do 

Hinduísmo, os Vedas, nos quais são citadas quatro castas originais, que 

já passaram por diversas transformações. A principal referência ao 

sistema está em um hino do RigVeda acerca do sacrifício do deus 

Paramatma (Purusha), cujas partes do corpo teriam originado as castas. 

Já no Mahabharata, outro dos livros mais importantes para a religião, 

também existem lições de como o homem deve se comportar de 

acordo com a casta a que pertence.  

O sistema de castas foi instituído definitivamente a partir do 

livro Manu Smriti, também conhecido como As Leis de Manu, 

composto a partir de 200 a.C. pelos brahmins, responsável por 

especificar as atribuições dos membros de cada casta. Nos dois milênios 

em que tem sido aplicado, o sistema de castas tornou-se mais complexo 

e mais rígido. As castas se tornaram hereditárias e os membros de uma 

casta só podem conviver com seus semelhantes. A partir de então, 
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passaram a surgir diversas “subcastas”. O sistema divide a Índia: ainda 

que seja considerado cruel por alguns grupos, muitos hindus o veem 

como o único meio de participação e de inserção social.  

A casta mais alta do sistema Varna é chamada de casta 

Brahmin, reunindo os sacerdotes, líderes religiosos, intelectuais e 

professores. De acordo com a tradição religiosa, eles foram 

nascidos da boca de Paramatma, a divindade responsável por 

sustentar a realidade material (a Superalma). Os membros desta 

casta se originaram dos vaishyas, os artesãos que viviam nas 

comunidades ancestrais e que teriam aprendido a realizam os 

cânticos e os rituais em homenagem aos deuses. Acredita-se que 

eles seriam dotados de um conjunto de qualidades para transmitir 

e conhecer a palavra divina, ensinando e oficiando as demais 

atividades espirituais. A segunda das castas é Kshatriva, composta 

pelos políticos e guerreiros hindus, homens dotados das qualidades 

de administrar, governar e garantir a ordem. De acordo com a 

tradição religiosa, eles nasceram dos braços de Paramatma para 

defender a Lei Cósmica Eterna, o Dharma. Também seriam 

originários nas comunidades de artesãos, como um grupo 

responsável pela proteção dos habitantes das invasões e, ainda que 

eles tenham acesso aos ensinamentos religiosos, não podem passá-

los adiante – visto que essa tarefa é exclusiva dos brahmins.  

A casta Vaishya é composta por homens dotados de 

qualidades ligadas à produção de mercadorias e ao comércio e ao 

campesinato. Nascidos das coxas de Paramatma, os cidadãos que 

compõem a 3ª casta entre os hindus têm a responsabilidade de 

gerar a prosperidade social e prover as necessidades básicas de toda 

a população. Os membros desta casa não podem ter acesso às 

decisões políticas, não podem participar das guerras e não podem 

se intrometer nos assuntos religiosos, ainda que tenham permissão 
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para participar de rituais e para aprender as escrituras, em alguns 

casos. Nos textos sagrados, a casta mais baixa é a Shudra, nascida 

dos pés de Paramatma e que compunha, antigamente, o grupo dos 

escravos – mas que nos dias de hoje é formada pelos indianos que 

realizam trabalhos manuais pouco valorizados, como a pesca e o 

pastoreio. Dentre os quatro grupos presentes nos livros sagrados, 

eles são os mais discriminados e também o que mais lutam para 

alcançar maiores direitos. Até 1947, quando a Índia se tornou 

independente, os shudras não podiam se tornar funcionários 

públicos e não tinham acesso a vários serviços.  

No entanto, existe ainda uma quinta casta na Índia 

contemporânea, que não consta da divisão original porque seus 

membros não originários de partes do corpo de Paramatma, de 

acordo com a tradição religiosa hindu: são os intocáveis (ou 

dálites). Eles se originaram a partir da desobediência ao conjunto 

de atribuições de suas respectivas castas (os bhang), sendo banidos 

pela violação às normas e, por esse motivo, são considerados como 

pessoas impuras. Os dálites são responsáveis pelo tratamento do 

lixo, pelo trabalho nos crematórios e pela limpeza dos dejetos 

animais e humanos. Uma das principais bandeiras de Mahatma 

Gandhi durante a campanha de libertação da Índia foi a 

contrariedade à existência da casta dos dálites, visto que estes 

homens não possuem direitos civis e são completamente 

segregados no país. Atualmente, o governo da Índia criou uma lei 

que busca abolir a segregação social dos intocáveis, tornando-a 

ilegal e passível de punição com prisão.  

 

O Hinduísmo e seus rituais 
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Desde sua origem, o Hinduísmo foi dividido em seis 

correntes históricas originais, das quais apenas duas sobrevivem: o 

Hinduísmo vedanta, que tem como base os textos dos Upanixades 

e dos Puranas; e o Hinduísmo iogue, que se centra principalmente 

no estudo dos Yoga Sutras, de autoria de Patandiáli. No entanto, 

existem outras quatro divisões contemporâneas do Hinduísmo: o 

Hinduísmo popular é aquele que se utiliza das tradições locais e do 

culto das divindades que cuidam dos homens (chamadas de 

“tutelares”), sendo praticado de forma regional; o Hinduísmo 

dérmico é aquele que se baseia na noção de Carma, que usa a 

astrologia para delimitar a moral cotidiana, que aplica o sistema de 

castas e os costumes de casamentos; Hinduísmo Bhakti é aquele 

devocional; por fim, existe o Hinduísmo bramânico védico, 

praticado apenas pelos tradicionalistas. É importante conhecermos 

estas distinções para não vermos o Hinduísmo como um bloco 

único religioso. 

No entanto, existem alguns rituais que são comuns a todos 

estes grupos, cuja função religiosa é unir o homem ao universo, 

despertando a importância desta encarnação como uma etapa a ser 

cumprida no processo de evolução de seu espírito. São um total de 

16 rituais – chamado de samskaras – que o hinduísta deve realizar 

desde seu nascimento até a sua morte. Os três primeiros samkaras 

são realizados antes mesmo do nascimento: o primeiro é a 

concepção da criança; o segundo é um ritual de consagração de um 

bebê no útero de sua mãe; o terceiro ritual busca desejar saúde à 

mãe e ao bebê, sendo realizado último trimestre da gestação, 

através do qual ambos são abençoados por um guru, que faz a risca 

no cabelo da mulher grávida.  

A infância é o período com o maior número de samkaras: 

no ritual do nascimento, o pai coloca nos lábios do filho um pouco 
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de mel para que ele tenha uma vida doce e prazerosa; além disso, 

são feitas diversas preces para que a criança tenha uma vida longa, 

saudável, útil e que sua encarnação seja proveitosa. No rito de 

escolha do nome da criança, feito somente após o 12º dia do 

nascimento, é dado um nome que traga vibrações auspiciosas. 

Quatro meses após o nascimento, é realizada a celebração da 

primeira saída da criança de seu lar, sendo seu primeiro contato 

com a sociedade e representando uma proteção contra as energias 

negativas. Aos seis meses de vida, ocorre o ritual que comemora a 

ingestão do primeiro alimento sólido pela criança – esse rito é 

importante porque, para o Hinduísmo, os alimentos definem não 

apenas a saúde física, mas a qualidade das emoções e dos 

pensamentos e, por isso, antes de comer qualquer coisa, eles 

oferecem o alimento aos deuses. Entre os 3 e os 5 anos de idade, é 

realizado o ritual do primeiro corte de cabelo. O último rito 

obrigatório durante a infância é o de cuidado pessoal, que busca 

conectar a criança com a beleza, furando suas orelhas e dando a ela 

seu primeiro brinco. Ele é importante porque os hinduístas 

acreditam que a conexão com a beleza oferece uma visão de 

mundo com base nas possibilidades, que garante que as 

dificuldades serão resolvidas através da criatividade e, 

principalmente, da fé.  

Durante a adolescência os samskaras têm estrita relação 

com a educação. O primeiro deles se relaciona com o início da 

alfabetização, quando se aprende a importância do conhecimento 

formal e sua relação com o conhecimento espiritual. Pode 

acontecer a partir dos 7 anos de idade. O segundo deles é a 

apresentação do jovem à sociedade, quando o guru e os pais 

transmitem a ele ou a ela suas atribuições, valores, preceitos e 

diretrizes de sua casta correspondente. Quando entra na 
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adolescência, o menino recebe um cordão sagrado que lhe rodeia 

a cintura e marca sua saída da infância, chamado de “janeu”. O 

terceiro rito obrigatório é o início dos estudos da literatura védica 

(os livros sagrados) e das diversas filosofias presentes no 

Hinduísmo, que ocorre na maioria das vezes na casa de um guru. 

O quarto ritual é exclusivo dos meninos e marca a primeira vez em 

que ele se barbeia – nesta ocasião, a família oferece como gratidão 

e reverência ao guru uma vaca, animal considerado sagrado na 

índia, para garantir o fornecimento de leite para o mestre. O último 

ritual que ocorre ainda na adolescência marca o término dos 

estudos espirituais e formais do jovem – se ele ficou abrigado junto 

a um guru, deve retornar a seu lar. Sem passar por esse rito, os 

jovens não podem se casar.  

Há, ainda, dois samskaras característicos da idade adulta. O 

primeiro deles é o ritual de preparação para o casamento, 

responsável por transmitir para os futuros maridos e para as futuras 

esposas os princípios que devem reger a vida de casados, as 

atribuições sociais e familiares de cada casta. Ele não tem idade 

certa para acontecer, mas geralmente se dá quando o homem atinge 

independência financeira e quando a família da mulher define que 

é chegada a hora de realizar o contrato do casamento – visto que 

dentro da tradição hinduísta, são os pais que escolhem os cônjuges. 

Por fim, existe o ritual realizado pelos familiares quando algum 

parente falece, sendo composto por orações que buscam facilitar 

que o espírito se desligue do corpo físico com o mínimo de 

sofrimento e se encaminhe para uma dimensão superior de 

aprendizado. Assim, os 16 samskaras – que em um tempo mais 

antigo já foi um número muito mais elevado – dão conta de todas 

as etapas da vida do homem, desde sua concepção até o momento 
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em que o espírito deixa o corpo, completando o ciclo da 

encarnação.  
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O Budismo 
 

O Budismo é um conjunto de doutrinas espirituais e 

filosóficas que se constituem em uma das principais religiões de 

todo o mundo, tendo como preceito principal a reencarnação 

cíclica do ser humano, mantendo-o conectado aos sofrimentos do 

mundo material. Ele representa um tipo de atitudes e 

comportamentos perante o mundo que faz com que seus fiéis 

aprendam a se desapegar de tudo aquilo que é considerado 

transitório, resultando na autossuficiência espiritual. Esse 

procedimento é importante porque, de acordo com o universo 

budista, não existe um começo nem um fim do mundo – como no 

Cristianismo, que determina um gênesis e um apocalipse – mas a 

existência é infinita e renovada através das diferentes 

reencarnações, tendo como estágio ideal o Nirvana, que não pode 

ser ensinado (e apenas percebido, sentido).  

Um dos pontos centrais do Budismo é a noção de Carma. 

De acordo com ela, as boas e más ações de todo o ser humano 

nascem da intenção mental e trazem consequências para as 

próximas encarnações – e, para as maldades realizadas, não existe 

salvação divina. Dessa forma, dentro do pensamento budista, o 

processo de Renascimento trazido com a nova vida (e com todas 

as vidas sucessivas) é um ciclo que pretende romper com as más 

ações porque permite que o indivíduo ascenda aos estágios mais 

puros de vida. Este ciclo vicioso de renascimentos que gera o 

sofrimento é conhecido como Samsara, sendo regido pelas leis do 

Carma. Assim, o caminho que o Budismo busca consagrar é a 

exclusão das medidas extremas físicas e morais, sendo conhecido 

como o Caminho do Meio. 
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O Budismo teve origem em 563, na Índia, com o 

nascimento de Siddartha Gautama, o primeiro Buda – que não é 

considerado como um deus ou uma entidade particular, mas é um 

título dado para aquele que alcançou a realização espiritual dentro 

da religião, significando “O Iluminado”. Vindo de uma família 

aristocrata, ele se sentiu bastante chocado ao conhecer a realidade 

indiana naquele momento: o país era assolado pela fome, pela 

miséria e pelo sofrimento dos ascetas (devotos indianos que se 

flagelavam com jejuns rigorosos). Aos poucos, sua perplexidade se 

transformou em um sentimento de doação para o mundo: ele 

raspou sua cabeça simbolizando sua humildade, apesar de vir de 

uma família bastante rica, entregou seus bens, vestiu-se com uma 

túnica simples alaranjada e partiu para o mundo buscando 

explicações para a vida. Ele se juntou aos ascetas para aprender 

sobre as verdades superiores, mas não suportou a fome e passou a 

meditar junto às figueiras, quando teve seu despertar espiritual.  

A partir de então, ele foi para a cidade de Benares, nas 

proximidades do rio Ganges, pregando sua doutrina durante 45 

anos por toda a Índia. A regra de ouro do pensamento de Siddartha 

Gautama definia que “Tudo o que somos é resultado do que 

pensamos”, dando grande importância à força das ideias para a 

determinação do homem. Com sua morte, foi feito um concílio 

para a definição dos preceitos da nova religião, o Budismo, através 

do qual a Theravada prevaleceu como o principal texto sagrado. 

Dentre tudo aquilo que ensinou em suas décadas de pregação, 

Siddartha Gautama definiu os caminhos para alcançar a igualdade 

e a moderação (o Caminho do Meio) a partir de alguns princípios, 

conhecidos como as Quatro Verdades Nobres. De acordo com ele, 

é necessário reconhecer que a dor é um sentimento universal (ou 

seja, ainda que se manifeste de formas diferentes, todos sentem 
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dor) cuja causa reside no desejo de coisas que não podem satisfazer 

o espírito humano (como as coisas materiais). Ele afirma que o fim 

do sofrimento está no momento em que o homem consegue 

renunciar a estes desejos, pois tais desejos se originam da 

ignorância. Assim, a sabedoria é a fonte para que o homem consiga 

dominar sua dor, qualquer que ela seja. Com isso, ele afirma que o 

homem precisa desenvolver suas potencialidades de ação, de 

aplicação, de meditação, de memória, de fé, de vontade, de vida e 

de linguagem para alcançar a felicidade. Com o tempo, foram 

extraídos do pensamento budista cinco preceitos importantes que 

se parecem bastante com os mandamentos cristãos, pois eles 

indicam a importância de não roubar, não matar, não mentir, não 

cometer atos impuros e não beber líquidos inebriantes.  

Os seguidores do primeiro Buda se dividiram e criaram 

quatro escolas principais de pensamento: Nyingma, Kagyu, Gelupa 

e Sakya, sendo esta última a mais presente no Brasil. Em todas elas, 

existe o espírito pacifista que determina que o ódio não deve 

terminar com ódio, mas sim com amor. Todas elas têm o Buda 

como guia, entendem o Dharma como a lei fundamental do 

universo e consideram a comunidade budista (Sangha). Além disso, 

estas comunidades costumam ter duas divisões internas: uma mais 

popular (a Mahayana) e uma mais isolada (a Theravada). Todas elas 

seguem as quatro nobres verdades de Buda.  

Nos três séculos seguintes à morte de Siddartha Gautama, 

o Budismo expandiu-se por toda a Índia, conseguindo mais 

adeptos do que o Hinduísmo, considerada a religião mais 

tradicional do país. No entanto, ao se propagar pela Ásia toda, o 

Budismo praticamente desapareceu do território indiano, sendo 

levado pela rota comercial da seda. Aos poucos, a doutrina original 

tornou-se menos rigorosa e adaptou-se às necessidades espirituais 
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das camadas mais simples. No Tibete, o Budismo fundiu-se à 

antiga religião local, o Bon-po, transformando-se posteriormente 

no Lamaísmo. Em outras regiões, como no Vietnã e na Tailândia, 

ele permaneceu com suas práticas ortodoxas, sendo conhecido 

como Budismo Hinayana (veículo menor). Aos poucos, o Budismo 

alcançou a China através dos missionários, especialmente a partir 

do século VII, durante o governo da Dinastia Tsang – quando a 

China era dominada pelo Confucionismo, o Taoísmo e o 

Zoroastrismo. No mesmo período, a religião alcançou o Japão e a 

Coreia. Na Europa, o Budismo chegou somente em 1819. 

Atualmente, a religião se expandiu por todo mundo e existem 

diversos templos budistas nas América, na Austrália e em território 

europeu, permitindo que líderes budistas levem seus conceitos de 

vida para todas as regiões, adaptando-se a todas as sociedades. 

  

Os Textos Sagrados do Budismo 

 

O Budismo foi fundado em território indiano durante o 

século VI a.C. por Siddartha Gautama, um príncipe que decidiu 

abrir mão de suas riquezas para seguir uma vida em busca de 

respostas espirituais, tornando-se o primeiro Buda (“O 

Iluminado”). Atualmente, a maior concentração de budistas está 

localizada na região leste do continente asiático, enquanto o país 

de origem da religião apresenta mais de 80% de sua população 

adepta ao Hinduísmo.  

Mais de quatrocentos anos depois da morte de Siddartha 

Gautama, os preceitos principais do Budismo foram reunidos e 

registrados em um livro, o Tripitaka, escrito no Sri Lanka em 

idioma páli, muito próximo àquele que o primeiro Buda falava em 

vida, fixando assim as bases do pensamento budista para a 
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posteridade. O Tripitaka forma um extenso conjunto literário que 

contém a base do pensamento mais reflexivo do Budismo (ou seja, 

de sua vertente Theravada). Ele é compartimentado em três 

conjuntos de textos (“Tripitaka significa “três cestas”) que contêm 

o ensinamento original do Buda além de um código de regras 

filosóficas e ensinamentos para a vida monástica.  

A primeira destas “cestas” é o livro Vinaya pitaka, que traz 

o conjunto de normas que devem ser seguidas pelos monges 

(bhikkhus) e pelas monjas (bhikkhunis) budistas durante toda sua 

vida monástica nas comunidades religiosas (as Sanghas). No 

entanto, o texto vai muito além de apenas um livro normativo, pois 

ele conta também as histórias que originaram cada uma das regras, 

esclarecendo como o primeiro Buda conseguiu garantir a harmonia 

em uma comunidade tão grande e tão diversificada. A segunda 

“cesta” é o livro Sutta pitaka, que reúne os discursos de Buda e de 

seus discípulos mais próximos proferidos nos 45 anos em que 

Siddartha Gautama se dedicou a andar pela Índia para disseminar 

seus ensinamentos. A terceira e última “cesta”, por sua vez, é o 

livro Abhidhamma pitaka, no qual se destrincham os textos 

apresentados no segundo livro, reorganizando os princípios 

budistas de forma científica. É o mais filosófico e mais denso dos 

três livros, apresentando uma complexa análise dos conceitos que 

ajudam a compreender melhor a natureza da matéria e da mente. 

Cabe ressaltar que a vertente mais popular do Budismo, a 

vertente Mahayana, reconhece outros textos sagrados além do 

Tripitaka. Dentre eles, estão os códigos sagrados do Lankavatara 

(que conta a chegada do primeira Buda ao Sri Lanka e suas 

pregações com pela região); os Sutras Prajnaparamita (que 

pretendem ensinar ao homem sobre a importância e a perfeição da 

sabedoria); e o Saddharmapundarika (considerado a corporificação 
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do darma). De acordo com a religião budista, a reencarnação é tida 

como uma verdade. Seu sistema de crenças é baseado em quatro 

princípios (as quatro nobres verdades): o sofrimento é uma 

presença constante na vida do homem; a causa desse sofrimento é 

o desejo; ao acabar com o desejo, também se acaba com o 

sofrimento; o homem se torna livre ao atingir o Nirvana. A ideia 

do Nirvana opõe-se noção do Samsara (definida pelo ciclo do 

nascimento, existência, morte e renascimento constantes). 

Segundo os budistas, a libertação é atingida através de um caminho 

que quebra o ciclo do Samsara, quando o Nirvana é alcançado a 

partir dos seguintes passos: a compreensão correta, o pensamento 

correto, o discurso correto, a ação correta, a vivência correta, o 

esforço correto, a consciência correta, a correção correta. Estes 

oito passos devem ser buscados através dos exercícios espirituais, 

da autodisciplina e da meditação.   

 

As Quatro Nobres Verdades do Budismo 

 

Quando fundou o Budismo, Siddartha Gautama tornou-se 

o primeiro mestre da religião e passou a chamar-se Buda 

Shakyamuni (que significa “o sábido do clã dos Shakya, um 

pequeno reino na região sul do Nepal). Durante sua iluminação, 

ele viu que o universo dos fenômenos funcionava a partir da 

Gênese Condicionada, um processo que determinava que todos os 

fenômenos do mundo ocorriam a partir de causas e consequências. 

No entanto, percebeu que o conceito da Gênese Condicionada 

seria de muito difícil compreensão para o povo de sua região, 

podendo até causar algum medo se fosse explicado de forma direta, 

visto que tirava a responsabilidade sobre os acontecimentos da vida 

humana das mãos de um deus distantes e colocava-os diretamente 
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nas mãos dos próprios homens, responsabilizando-os por seus 

atos. Assim, o Buda criou um primeiro estágio para o 

entendimento de seus ensinamentos: as Quatro Nobres Verdades. 

Este primeiro período de seus ensinamentos ficou conhecido 

como o Primeiro Giro da Roda do Darma.  

Em essência, as Quatro Nobres Verdades não diferem da 

Gênese Condicionada nem a contradizem. Mas por que é 

importante compreendê-las? Estudar as Quatro Nobres Verdades 

é importante para conhecermos como o Budismo direcionou a 

teoria da Gênese Condiciona para a prática cotidiana do homem, 

mostrando como ela é importante e facilitando seu entendimento. 

A ideia de verdade, nesse sentido, foi emprestada do Tratado sobre 

os Estágios da Prática da Yoga (o Shastra Yogachara-bhumi), que 

define que para o homem acabe com seu sofrimento não pode 

haver nada falso ou enganoso – portanto, o caminho para o fim do 

sofrimento só pode admitir comportamentos e posturas 

“verdadeiras”. O livro explica também a ideia de “nobreza” 

afirmando que apenas os nobres são capazes de compreender e 

contemplar as verdades, enquanto os ignorantes não conseguem. 

Elas são tidas como o ponto de passagem entre a ilusão e a 

iluminação do homem, estando no cerne da libertação e da vida.  

A Primeira Nobre Verdade é a verdade do sofrimento, em 

uma tradução consagrada do termo sânscrito dukkha que significa 

“insatisfação”. Em sua iluminação, Buda vislumbrou com clareza 

algo que as pessoas comuns tendem a vivenciar de forma ocasional: 

a certeza de que não é possível ao homem conquistar a satisfação 

plena em todas as áreas da vida. Assim, os sutras budistas 

descrevem o sofrimento de muitas formas diferentes, sendo as três 

fundamentais aquele que a que todos os humanos estão sujeitos 

por estarem vivos (o sofrimento inerente); aquele que ocorre 
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mesmo nos momentos mais felizes, como o envelhecimento, a 

deterioração das coisas, a quebra, a perda e a morte (o sofrimento 

latente); e aquele que se explica porque estamos presos em um 

mundo de ilusão que muda constantemente, trazendo a ansiedade, 

o medo e a impotência (o sofrimento ativo). Dentre estes 

sofrimentos, os internos são aqueles que sentimentos como parte 

de nós, enquanto os externos são aqueles que parecem vir de fora 

de nosso ser, como as catástrofes naturais, crimes e guerras – mas 

nenhum deles é possível evitar, segundo o Budismo.  

Dentro da Primeira Nobre Verdade, o Budismo define 

ainda oito tipos de sofrimentos pelos quais todos os seres humanos 

passam. O primeiro deles é o nascimento, que é considerado como 

um sofrimento porque o homem passa vários meses de perigo 

dentro do ventre da mãe para, finalmente, sentir o medo e a dor de 

vir ao mundo, a partir de quando tudo pode acontecer, ficando 

prisioneiro do próprio corpo. O segundo é o envelhecimento 

(ainda que se considere uma sorte a sobrevivência até a velhice), 

tido como um processo de deterioração do corpo e da mente, além 

da dor de perder os entes queridos. O terceiro é a doença, posto 

que todos vão passar por alguma enfermidade (tida como uma 

humilhação) ao longo da vida, que contrasta com a saúde, 

considerada como um prazer pelos budistas. O quarto tipo de 

sofrimento é a morte, ainda que a vida seja considerada pelo 

Budismo como uma expressão da perfeição. A religião ainda elenca 

outros quatro tipos de sofrimento: ser odiado e ter inimigos; perder 

um amor; ter um desejo não realizado; e as cinco fontes ilimitadas 

de combustível para a vida (consciência, atividade, percepção, 

sensação e forma), os Skandhas, que são os meios para a 

manifestação do sofrimento. 
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Se tantas são as formas de sofrimento para os budistas, 

quais são as causas desta insatisfação? Segundo o Budismo, as 

causas fundamentais do sofrimento mostram que o indivíduo não 

está em perfeita harmonia com o mundo material, ou seja, não está 

satisfeito com o que possui – então, ele luta demais para ter mais 

coisas ou coisas melhores, reclama muito do clima (dizendo que 

está frio demais ou que faz muito calor), diz que a cidade está muito 

barulhenta (mas não consegue ir para o campo longe da internet). 

Assim, o mundo material dificilmente está da forma como o 

homem gostaria. Além disso, o indivíduo vive em conflito com as 

outras pessoas, criando diversas dificuldades de relacionamentos. 

Outra causa de sofrimento é a falta de harmonia do indivíduo com 

seu próprio corpo – o homem nasce, envelhece, adoece e morre e 

tem muito pouco controle sobre esse processo, cabendo apenas a 

ele aceitar o corpo que recebeu e amá-lo como sua casa provisória 

nessa encarnação. O homem também não vive em harmonia com 

sua mente – segundo o Budismo, quando está em ilusão, a 

atividade mental sai do controle do homem e emenda ideias 

diferentes causando um grande cansaço. O indivíduo também não 

vive em harmonia com a natureza, com seus desejos nem com as 

suas opiniões. Buda não ensinou a Primeira Nobre Verdade para 

causar desespero nos homens, mas para auxiliá-los a reconhecer as 

realidades de suas ações com mais clarezas. De acordo com a 

religião budista, assim que o homem compreende o alcance de seu 

sofrimento e a impossibilidade de impedi-lo, ele se sente inspirado 

a evitá-lo.  

Ao reconhecer a Primeira Nobre Verdade, o indivíduo 

passa a querer compreender a Segunda Nobre Verdade, que trata 

sobre a origem de todo o sofrimento que, segundo Buda, está na 

união entre a ignorância, a raiva e a cobiça, responsável por 
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acorrentar os homens no mundo das ilusões. Assim, de acordo 

com o Budismo, o sofrimento humano nasce do apego a estas três 

fontes de ilusão, conhecidas como os Três Venenos: quando é 

ignorante ao mundo que o cerca, o homem não consegue atingir a 

sabedoria; quando está com raiva, ele fica cego e não compreende 

o mundo e seu próximo, caindo na ignorância; quando deseja mais 

do que já possui, ele entra em conflito com o mundo material.  

Mas como acabar com o sofrimento? A Terceira Nobre 

Verdade busca responder a essa questão. De acordo com ela, o fim 

do sofrimento é a forma de atingir o Nirvana, um estado do 

espírito que não é possível descrever através de palavras, segundo 

os budistas, ultrapassando a ignorância, a raiva, a cobiça e qualquer 

tipo de sofrimento. O Nirvana está além da dualidade entre bem e 

mal e das diferenças entre certo e errado, vida e morte, nós e os 

outros – é a forma do espírito transcender esse mundo, dentro do 

Budismo. Por sua vez, a Quarta Nobre Verdade é aquela que 

apresenta o caminho que leva ao fim do sofrimento, mostrando 

como superar suas causas.  

  

O Budismo e o conceito de Carma 

 

O Carma é um conceito originado do sânscrito que, em 

origem, significava “ação”. Dentro do Budismo, o Carma passou a 

simbolizar a lei universal de causa e efeito que rege as ações 

intencionais dos homens, segundo a qual todos os atos feitos de 

forma consciente produzem efeitos que, cedo ou tarde, serão 

sentidos por aquele que realizou a ação. De forma simplificada, o 

Carma afirma que boas ações geram efeitos cármicos positivos, da 

mesma forma que más atitudes geram efeitos cármicos negativos. 

Para os budistas, esta lei opera em diversos níveis diferentes: assim 
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como cada indivíduo possui seu Carma, existe também os Carmas 

de determinados grupos ou sociedades, nações e até mesmo o 

Carma do planeta Terra – que é dividido por todos os seres 

sencientes (sensíveis) que nele habitam. Para sermos mais corretos, 

cabe aqui um parêntese: como o Carma é uma lei, não é totalmente 

correto dizemos que alguém “tem” um Carma, ainda que seja mais 

fácil para compreendermos o assunto desse modo – assim, ao 

afirmarmos que uma pessoa “tem um Carma, estamos querendo 

dizer que sua vida é condicionada por determinada lei do Carma, 

ou seja, que as circunstâncias presentes devem ser entendidas 

como resultado de seu comportamento passado.  

O Carma é um conceito fundamental para todas as escolas 

budistas e em todas as interpretações do Darma. Segundo esta lei, 

cada um de nós recebe apenas aquilo que ofereceu, fazendo com 

que todos os seres sencientes (sensíveis) estejam igualmente 

vulneráveis à sua ação. O primeiro Buda classificou o Carma 

humano em três tipos: o Carma gerado pelo corpo, ou seja, por 

aquilo que fazemos efetivamente; o Carma gerado pela fala, ou seja, 

por aquilo que falamos; e o Carma gerado pela mente, ou seja, por 

aquilo que pensamos e pelo que omitimos. Para os budistas, a lei 

do Carma funciona a partir de repetições cíclicas: uma ação feita 

de forma intencional tem certo resultado cármico, gerando uma 

reação do indivíduo, levando a outro resultado cármico, e assim 

sucessivamente – se um homem é insultado e ele revida, insultando 

de volta, ele dá início a uma briga – um resultado cármico negativo 

origina outro resultado cármico negativo, dando início a um ciclo. 

No entanto, se ele é insultado e ignora o insulto de coração limpo, 

ele dá origem a um resultado cármico positivo. Assim, para os 

budistas, a vida de cada indivíduo é construída a partir das 

condições que ela mesma cria.  
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De acordo com Buda, o ciclo de nascimento e morte é uma 

ilusão que entristece o homem porque ele não consegue ver para 

além dele, visto que não sabe como escapar deste ciclo se não 

aprender como é seu funcionamento. E é a lei do Carma que 

mantém os seres presos nele – quando compreendida, ela torna os 

homens capazes de se libertar do ciclo de nascimento e morte, 

visto que eles compreendem que tudo está em constante 

transformação. Assim, o Budismo considera como “mau” tudo 

aquilo capaz de prejudicar os seres sensíveis (levando a pessoa a 

nascer na vida seguinte em um dos níveis considerados mais 

baixos, seja os mundos do inferno, o dos espíritos famintos ou 

como um animal), da mesma forma que “bom” é tudo o que 

consegue auxiliá-los (levando-os, assim, ao renascimento como ser 

humano ou celestial).  

O Budismo foca bastante nas ações humanas e afirma que 

elas podem dar origem a um Carma positivo (gerado a partir de 

ações ligadas ao auxílio de outros seres sencientes), a um Carma 

negativo (criado a partir de atos que buscam prejudicar os outros) 

e a um Carma neutro (gerado por ações não intencionais). Apenas 

Buda não criou nenhum tipo de carma. Dentro da lógica budista 

das reencarnações, o que define se o indivíduo vai nascer como 

humano, animal, espírito faminto ou outra entidade é seu Carma 

determinante, enquanto seu Carma detalhado vai explicitar as 

características familiares, corporais e a nacionalidade do indivíduo. 

Há, ainda, Carmas compartilhados, como nos casos de populações 

que sofreram desastres naturais ou de famílias que possuem uma 

mesma doença grave. Algumas correntes ainda definem os tipos de 

Carma de acordo com suas cores, envolvendo suas causas e efeitos: 

o Carma escuro é aquele que gera apenas sofrimento; o Carma 

claro é aquele capaz de dar origem a resultados felizes; o Carma 
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escuro claro, por sua vez, mistura os dois anteriores, dando origem 

a frutos bons e maus; o quarto tipo é o Carma nem escuro nem 

claro, considerado como o Carma neutro, típico dos seres 

iluminados ou despertos que conseguiram transcender a dualidade 

“bom x mau”.  

 

O Budismo e o conceito de Gênese Condicionada 
 

Para alguns teóricos, o Budismo não é considerado uma 

religião, mas sim um conjunto de ensinamentos filosóficos, visto 

que as verdades que ele prega (e que se encontram no centro da 

iluminação do primeiro Buda, Siddartha Gautama) são tão 

abrangentes e tão profunda que se aproximam mais do caráter 

filosófico do que religioso. Na noite em que Gautama teve sua 

iluminação sob a figueira sagrada, a Árvore Bodhi, o Budismo 

prega que ele foi capaz de compreender várias verdades ao mesmo 

tempo. Um dos aprendizados mais significativos e mais profundos 

que ele teve naquele momento foi a verdade universal da Gênese 

Condicionada, uma das ideias principais do Budismo e uma das 

mais importantes de todo o mundo.  

Mas, afinal, o que é a Gênese Condicional? Em poucas 

palavras, a Gênese Condicionada é a noção de que nenhum 

fenômeno, nenhuma pessoa e nenhuma coisa surgem do nada e 

também não tem a capacidade de existir por si só, de forma 

autônoma – ou seja, é necessária uma condição para a origem (a 

gênese) de tudo. Segundo o Sutra Lankavatara, uma das bases do 

Budismo popular, a Gênese Condicionada significa que os 

fenômenos não surgem de forma independente, mas apenas 

podem ter origem na dependência de outros fenômenos.  
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De acordo com o primeiro Buda, todos os fenômenos são 

gerados a partir de uma combinação de determinadas causas e 

condições, sem as quais nenhum fenômeno seria possível. Quando 

dito desta forma, a ideia da Gênese Condicionada parece óbvia – 

mas suas consequências são muito profundas, a partir do momento 

que ela define que nada existe de forma independente – ou seja, 

não existe um indivíduo separado das outras coisas, da mesma 

forma que determina que nenhum fenômeno é absoluto ou 

permanente em nenhuma parte do universo, pois todos eles são 

interdependentes. Assim, esta noção cria a ideia de que tudo está 

em constante transformação. Segundo o Buda, nada é permanente 

em nenhum lugar, pois quando as causas e condições que geraram 

o fenômeno acabam, o próprio fenômeno deixa de existir.  

Mas o que seriam estas causas e condições? De onde elas 

se originam? As causas e as condições são os dois elementos 

básicos capazes de produzir todos os fenômenos universais, sendo 

a causa o fator mais importante (ainda que ambas tenham que atuar 

de forma conjunta para a manifestação dos fenômenos). Elas são 

fenômenos que surgem devido a outras causas e a outras 

condições. Parece confuso, mas em realidade é muito simples. 

Vejamos um exemplo: para que seja possível que uma semente de 

girassol germine, é necessária a presença de água, solo fértil, ar e 

luz solar – assim, a CAUSA seria a semente de girassol, enquanto 

as condições seriam o solo fértil, o ar, a água e a luz do sol. O 

resultado ou o efeito se dá quando todas as causas e as condições 

adequadas para um fenômeno estão presentes – sem água, por 

exemplo, a semente não germinaria.  

Cabe ressaltar que o conceito de Gênese Condicionada não 

foi inventado pelo Buda, mas é um princípio universal que reside 

na base de todos os fenômenos universais. No momento de sua 
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iluminação, Siddartha Gautama apenas descobriu esse princípio ao 

compreender a Gênese Condicionada, podendo ensiná-lo aos 

outros durante mais de 45 anos, mostrando como os seres sensíveis 

(que ele chamava de seres sencientes) contemplavam infindáveis 

interações entre causas e condições, conseguindo perceber que sua 

vida não foi criada por um deus que estivesse fora do universo e, 

sim, que a sua vida seria resultado de uma complexa interação entre 

estas causas e consequências – aí resulta uma das principais 

inovações do Budismo.  

De acordo com os ensinamentos de Buda, a Gênese 

Condicionada é a influência que a causa, o efeito e as condições 

exercem entre si de forma recíproca. Mesmo que a causa seja 

primordial, as condições são extremamente importantes. Siddartha 

Gautama determinou quatro tipos fundamentais de condições. A 

condição causal é aquela que é intrínseca a um fenômeno, como é 

o caso da semente que gera um broto, visto que o broto já está 

contido nela. A condição ininterrupta é aquela relacionada 

principalmente à mente humana, pois ela se movimenta muito 

depressa e os pensamentos são subsequentes, não há intervalo 

entre eles e o conteúdo de um pensamento para o outro não pode 

ser separado. O terceiro tipo é a condição condicional, que é 

externa à mente humana, mas da qual o homem depende – como 

a visão e a audição (visto que a forma, a luz e o som são 

extrínsecas). Por fim, as outras condições (agrupadas juntas) 

auxiliam o processo de causa e efeito ou não o obstruem (por 

exemplo, o fato de um esquilo não tem comido as nozes de uma 

árvore é uma das condições que “geraram” as nozes).  

Por que é importante compreendermos a Gênese 

Condicionada? A Gênese Condicionada mostra como se dá o 

processo de mudança universal e nos mostra que a origem do 
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sofrimento humano é a busca pela permanência das coisas. De 

acordo com o Budismo, a partir do momento em que o homem 

compreender que tudo é impermanente, que as forças 

transformadoras trabalham constantemente no mundo dos 

fenômenos e que as coisas surgem e desaparecem a partir de causas 

e condições, acabaremos com nosso próprio sofrimento. Assim, a 

compreensão da Gênese Condicionada, segundo os budistas, 

ensina aos homens que eles não são vítimas indefesas fadadas à 

impotência e à dor, mostrando a eles que o futuro está unicamente 

em suas mãos, visto que as condições dos eventos futuros serão 

determinadas de acordo com as sementes causais plantadas hoje.  
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O Confucionismo 
 

O Confucionismo é um sistema religioso e filosófico criado 

na China durante o século VI a.C. por Koung Fou Tseu, conhecido 

no mundo ocidental como Confúcio. Mais do que apenas uma 

religião, o conjunto de preceitos ensinados pelo mestre são 

considerados como um modelo de ideologia política, de ética 

social, um modo de viver e uma tradição literária característicos de 

seu país. Confúcio foi responsável por compilar um grande 

conjunto de tradições antigas da sabedoria chinesa, criando uma 

doutrina que foi assumida como a oficial da China durante mais de 

25 séculos, sendo considerada revolucionária (e por isso 

combatida) somente durante a Revolução Cultural, entre 1966 e 

1976. No entanto, atualmente, cerca de 24% dos chineses se 

declaram como adeptos do Confucionismo. 

As preocupações do Confucionismo são muito diferentes 

daquelas pregadas pelas religiões mais tradicionais do Ocidente: a 

religião de Confúcio não possui um Deus ou nenhuma força 

criadora. Também não concebe igrejas ou templos. Isso faz com 

que alguns estudiosos não a considerem como uma religião e 

somente como uma doutrina filosófica – ainda que seus próprios 

adeptos a tratem como uma religião. O centro de sua doutrina é a 

busca pela harmonia do mundo e da vida – o Tao – que deve ser 

atingido quando a família é colocada como a base social, 

permitindo que todos os homens alcancem a harmonia. Esta 

família não é apenas a nuclear (com pai, mãe e filhos), mas começa 

com os governantes, que devem se considerar os pais de seu povo 

e amá-los como filhos, e alcança os súditos, que precisam ser 

humildes e obedientes para com seus “pais”. O Confucionismo 

também defende o culto aos antepassados, afirmando que os 
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homens são compostos de quatro dimensões distintas: o Eu; a 

Comunidade; a Natureza; e o Céu.  

Como virtudes essenciais do homem, o Confucionismo 

determina que é necessário cultivar a sinceridade e a sabedoria, 

amar ao próximo, ter um comportamento adequado em todas as 

esferas sociais, ser justo e, por fim, estar consciente da vontade dos 

céus. Como a humanidade é o núcleo do Confucionismo, seu 

pensamento é baseado em diversos níveis de honestidade – para 

consigo mesmo, para com o próximo, para com a sociedade e para 

com o governo. A regra de ouro do pensamento de Confúcio é a 

de não fazer aos outros o que você não gostaria que fosse feito 

para você. Ele determina que a natureza dos homens é semelhante, 

mas que, na prática, as condições de vida influenciam e 

transformam os homens, tornando-os diferentes. No 

Confucionismo, não existe a preocupação de conduzir o ser 

humano à redenção pessoal – levá-lo aos céus ou ao perdão eterno 

– mas sim de ajudar o Estado a corrigir o comportamento 

individual de cada um, mostrando como esta religião era voltada 

para este mundo. 

Confúcio teve dois seguidores principais, ambos atuantes 

no século I a.C., responsáveis por garantir a expansão e o 

desenvolvimento do Confucionismo na sociedade chinesa. O 

primeiro deles, Mêncio (Meng Zi), defendia a importância da 

educação para a retificação da natureza do homem no bom 

caminho, afirmando que ela teria sido degenerada devido às 

necessidades e aos conflitos colocados pela vida. Assim, o homem 

seria capaz de desenvolver o espírito de mútuo apoio, evitando as 

lutas interpessoais características da existência. Já o segundo de 

seus seguidores principais, Xun Zi, pensava exatamente o oposto: 

ele decidiu refletir acerca da natureza perversa do ser humano, 
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alinhando-a aos instintos naturais de preservação que todo animal 

possui, vendo no interior do homem uma inteligência que poderia 

articular uma série de meios para impedir que sua condição natural 

se estabelecesse arbitrariamente – mas, para que isso fosse possível, 

o homem deveria desenvolver um conjunto de valores que 

delimitariam sua ação. Enquanto Mêncio, com sua visão otimista 

da vida, conseguiu boa repercussão nas camadas populares, Xun 

Zi foi melhor recebido pelas classes mais altas.  

Desde a China Antiga, o Confucionismo alcançou grande 

sucesso, transformando-se em uma religião e uma filosofia moral 

de muito impacto na estrutura social e no dia a dia de seu país. A 

partir do Confucionismo, alguns temas foram inseridos na cultura 

chinesa, como a disciplina, a ordem, o valor dado ao estudo e ao 

trabalho, além da importância à consciência política. Seu auge se 

deu durante o a dinastia Han, entre os séculos III a.C. e III d.C., 

quando o Confucionismo se tornou a religião oficial do império 

chinês, sendo reinterpretado a partir das teorias dos cinco 

elementos (Água, Fogo, Terra, Madeira e Metal) e do ceticismo 

lógico, que criticava os mitos religiosos e as crenças infundadas.  

Os principais textos sagrados do Confucionismo estão 

reunidos em cinco obras, conhecidas como Os Cinco Clássicos: 

Shu Ching; Shih Ching; Li Ching; Chun-Chiu e o I Ching (este 

último também sagrado para o Taoísmo). Dentre os diversos 

rituais tradicionais desta religião, estão as oferendas aos mortos e 

as reverências aos antepassados. Além disso, o casamento é 

valorizado como uma forma de dar continuidade à tradição 

religiosa familiar. Atualmente, a religião possui cerca de 6,5 mihões 

de adeptos por todo o mundo, especialmente na China, no Japão, 

em Cingapura e na Coréia do Sul.  
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Os Textos Sagrados do Confucionismo 

 

O Confucionismo é um sistema religioso e filosófico criado 

no século VI a.C. por Confúcio, na China, cuja principal 

preocupação era formular ideias para ditar o comportamento 

humano em busca de harmonia na vida pessoal, social e 

profissional, em um período em que a China passava por guerras 

constantes. Durante sua vida, Confúcio reuniu cinco livros 

clássicos do pensamento chinês, oficializando-os como material 

para estudo de seus discípulos, que continuaram a difundir suas 

ideias depois de sua morte, em 479 a.C. Os seguidores de Confúcio 

registraram seus principais ensinamentos na obra Analectos, ainda 

no século V a.C. Três séculos depois, durante a dinastia Han, o 

Confucionismo tornou-se a religião oficial da China, espalhando-

se por toda a Ásia. A força da religião só foi abalada em 1912, 

quando foi proclamada a República da China, fazendo com que o 

Confucionismo deixasse de ser a religião oficial do Estado. Em 

1966, houve um novo golpe: o governo comunista que assumiu o 

país com a Revolução que deu origem à República Popular da 

China passou a perseguir o Confucionismo, considerando-o um 

elemento cultural ultrapassado e contrário ao comunismo. 

Somente com a morte de Mao Tsé Tung, em 1976, a religião foi 

reconhecida como um importante patrimônio cultural chinês e 

deixou de ser perseguida.  

Confúcio não deixou nenhuma obra escrita, mas seus 

ensinamentos foram reunidos em cinco livros, além dos Analectos. 

São os Wu Ching, também chamados de Os Cinco Clássicos, que 

incluem diversos textos atribuídos ao fundados da religião e 

também a outros autores de períodos anteriores, que influenciaram 

a fundação da doutrina religiosa confucionista. Os Cinco Clássicos 
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tratam de temas muito variados, que vão do jornalismo ao 

entretenimento sob a ótica do orientalismo. O primeiro deles é o I 

Ching, o Livro das Mutações, que explica os padrões de 

permutação entre o Yin e o Yang, explicando as mudanças da vida 

humana como alterações entre estas duas polaridades opostas, 

responsáveis por moldar tudo o que existe no mundo (o livro 

também é sagrado para o Taoísmo). O segundo dos clássicos é o 

Shu Ching, uma compilação de política e de documentos históricos 

que traz também discursos de diversos ministros e reis chineses. O 

terceiro volume é o Shih Ching, ou Livro dos Poemas, que unificou 

um conjunto de poesias, além de hinos rituais mais formais e 

canções folclóricas. O mais importante para a esfera religiosa do 

Confucionismo é o quarto volume, o Li Ching (ou Livro dos 

Rituais), por trazer uma compilação dos ritos sagrados e 

burocráticos chineses, servindo de bases para antiga ética do 

Estado chinês. O último dos livros é o Chun-Chun, composto 

pelos Anais da primavera e outono, trazendo uma crônica do 

estado natal de Confúcio. Havia, ainda um sexto livro clássico, o 

Livro da Música, mas ele se perdeu com o passar dos anos e não 

existe mais.  

A doutrina filosófica e religiosa ensinada por Confúcio 

nestas obras pode ser resumida em seis palavras-chave, sendo que 

cada uma delas determina uma lição específica para que o homem 

alcance a paz e ordene sua vida. A primeira delas é a norma da 

reciprocidade, Jen, que determina que o homem não deve fazer 

para os outros aquilo que ele não quer se seja feito para si mesmo. 

Esta é a virtude mais elevada e mais importante para o 

Confucionismo. A segunda, Chun-Tzu, determina que a perfeição 

humana só é alcançada através de um estado de sinceridade, 

amabilidade, zelo com o próximo e generosidade, sendo estas as 
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características necessárias para que a sociedade alcance um estado 

de paz. A terceira lição, Cheng-Ming, afirma que cada cidadão deve 

ter um papel específico na sociedade e deve cumprir devidamente 

o lugar social que lhe foi designado, garantindo a ordem. Em sua 

quarta lição, Te, o Confucionismo ensina que os governantes 

deveriam dirigir qualquer sociedade através da virtude do poder e 

da autoridade, jamais pela força física. Através da quinta lição, Li, 

a religião ensinava a importância de o governante promover os 

ritos, a educação moral, a benevolência e garantir um bom padrão 

de vida para seu povo, tendo certeza de que seus súditos 

aprendessem a adorar corretamente os espíritos do universo. A 

última das lições, Wen, ensina que toda expressão artística deveria 

se manifestar na sociedade como um símbolo da virtude humana, 

tendo a música como a chave da harmonia universal.  

Para o Confucionismo, as ações cotidianas são 

consideradas rituais. Um dos principais aspectos da religião é o 

Feng Shui, um conjunto de disposições e regras sobre como 

construir e ocupar os edifícios e as casas que vão desde a escolha 

do terreno até a disposição dos móveis, de forma a garantir que a 

energia vital da Terra (o Chi) flua harmoniosamente e garanta a 

prosperidade, a saúde, a paz e a felicidade aos habitantes daquele 

local. Além disso, os confucionistas cultuam seus antepassados por 

meio de oferendas, que podem ser realizadas em altares domésticos 

ou nos templos Kong Miao, locais sagrados que existem em 

poucos lugares no mundo (já que a religião não preza por espaços 

públicos de culto). Os mais conhecidos estão na Indonésia, em 

Taiwan, no Japão, na Coréia do Sul, no Vietnã e na China, onde se 

localiza o maior templo confucionista do mundo (em Qufu).  

 



222 
 

O Confucionismo e Confúcio 

 

Confúcio (ou Kong Qiu, como foi originalmente chamado 

no Oriente) foi um dos principais pensadores políticos e filósofos 

da China Antiga, sendo o idealizador do Confucionismo. Ele 

nasceu em 552 a.C., na cidade de Tsou, e faleceu em 479 a.C. Ainda 

aos três anos, Confúcio perdeu seu pai (responsável pelo sustento 

familiar), passando diversas dificuldades ao lado de sua mãe. 

Mesmo assim, conseguiu estudar arqueologia e história, tornando-

se professor. Já em sua adolescência, chamou a atenção como 

estudante exemplar e, durante sua carreira, desenvolveu 

habilidades em diversas áreas, como a poesia, a aritmética, a música 

e a caligrafia.  

Sua carreira tomou um rumo novo quando ele se 

transformou no filósofo oficial da corte chinesa. Apropriando-se 

de diversas filosofias e tendências religiosas, como o Taoísmo e o 

pensamento de Lao Tzu, Confúcio criou uma doutrina filosófica e 

religiosa que centrava seus ensinamentos na possibilidade de 

melhorar a relação entre os homens durante a vida – e não se 

apegava tanto aos assuntos ligados ao pós-morte, ainda que 

valorizasse o culto aos antepassados. Assim, Confúcio buscou 

fazer com que os governantes chineses se tornassem os principais 

exemplos a serem seguidos pela sociedade do país, defendendo que 

um governo ideal deveria começar com a “virtude interior”, ou 

seja, com o bom comando dos líderes, o que faria com que o povo 

passasse a respeitar os governantes. Com isso, Confúcio era 

contrário a todo tipo de tirania, defendendo que o papel do Estado 

era beneficiar seu povo.  

Ainda que Confúcio tenha sido uma figura importante no 

governo chinês, ele não deixou nenhum registro escrito de seu 
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sistema religioso e filosófico. No entanto, seus discípulos reuniram 

diversos de seus pensamentos, compilando-os nos Analectos (Lun 

Yu), que se tornou uma obra tão importante no universo religioso 

oriental quanto a Bíblia o é no mundo cristão ocidental. A obra 

conta com pequenos provérbios de Confúcio e alguns diálogos. Os 

principais ensinamentos presentes nos Analectos de Confúcio 

pretendem mostrar aos homens como viver de forma completa, 

honrosa e proveitosa, tanto no âmbito profissional quanto no 

âmbito pessoal e familiar. Dentre estes ensinamentos, Confúcio 

mostra a importância de honrar e preservar os pais, cuidando deles 

enquanto estiverem vivos e não dando a eles preocupações além 

daquelas relativas às enfermidades; ele indica aos homens a 

necessidade de pensar por conta própria, ainda que seja importante 

o esforço de aprender com os outros; mostra como é valoroso 

buscar sempre o sucesso, evitando os erros e agindo sem 

arrependimentos; indica para os homens que sempre que estiverem 

em posição de liderança devem ser o exemplo para os outros, não 

demonstrando o cansaço e dando sempre o melhor de si mesmo, 

estimulando os demais; mostra aos homens que é importante 

merecer elogios, e indica que o homem deve aprender a diferenciar 

quando ele não é reconhecido por seus méritos de quando ele 

realmente precisa melhorar suas habilidades; indica, também, que 

ninguém deve ter vergonha de não saber algo, pois assumir que 

não sabe algo também é conhecimento (apenas reconhecendo a 

própria ignorância se pode aprender); aponta para a necessidade de 

ser coerente e de aprender a se controlar com o que se diz e se faz, 

mostrando que o homem não deve buscar defeitos nos outros. Por 

fim, ele define que é necessário combinar a educação de uma 

pessoa à sua natureza, buscando o equilíbrio entre ambas. 
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A herança deixada por Confúcio ultrapassa o sistema 

religioso e filosófico. O Confucionismo é o principal pilar da ética 

empresarial de grande parte do mundo oriental, especialmente do 

Japão e da própria China. Nos Tigres Asiáticos (como a Coréia do 

Sul e Cingapura), o Confucionismo é considerado um sistema 

filosófico atual que ajuda a promover o desenvolvimento 

econômico, visto que seus princípios determinam a importância da 

educação para a melhoria social, especialmente no que tange o 

desenvolvimento do caráter do indivíduo – e não somente com o 

acúmulo de conhecimentos e informações. Além disso, Confúcio 

também criou programas de treinamento para potenciais líderes, 

visto que ele buscava formar homens em sua perfeição para 

transformá-los em membros da burocracia estatal, responsáveis 

por auxiliar na construção de um Estado ideal. Assim, ao mesmo 

em que o Confucionismo é uma religião, também é considerado 

como um sistema ético e político.  
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O Taoísmo 
 

O Taoísmo é o nome dado a um conjunto de filosofias e 

crenças religiosas chinesas milenares através das quais um ser 

humano precisa viver em harmonia com a natureza, visto que ele 

também é parte dela. Segundo o Taoísmo, o homem deve tomar a 

natureza como referência para conseguir atingir o equilíbrio, 

denominado por essa religião como o “Tao”. Nos dias atuais, o 

Taoísmo possui mais de 20 milhões de adeptos em várias partes do 

mundo, além de cerca de 3 mil monges. A região de Hong Kong é 

a que mais concentra os templos religiosos. O Taoísmo se divide 

em duas vertentes contemporâneas: o Taoísmo filosófico busca 

levar o homem ao exercício de seus instintos e de sua imaginação, 

definindo-se como ateísta (isso é, não pratica o culto a nenhuma 

divindade ou “força maior” que regeria o universo); já o Taoísmo 

religioso, fruto de análise neste texto, é politeísta, prega o 

sacerdócio hereditário, pratica o culto e a consulta aos mortos, tem 

um conjunto de escrituras sagradas e, desde o século V, incorporou 

também a crença cristã de céu e inferno e passou a venerar seu 

líder, Lao Zi. Vamos conhecer um pouco mais sobre a religião 

taoísta? 

A origem dos princípios fundamentais do Taoísmo foi 

atribuída aos ensinamentos do mestre Lao Zi, que viveu em uma 

época de extrema violência e tirania na China Antiga, os séculos V 

e II a.C, opondo-se bastante a essa forma de viver, sendo 

contemporâneo a Confúcio. Lao Zi (também conhecido no 

Ocidente como Lao-Tsé) é considerado como o fundador da 

religião taoísta, entre os séculos no intervalo de tempo conhecido 

como “Período dos Estados Guerreiros” da China. Seu nome 

significa “Velho Mestre”. Lao Zi viveu praticamente toda sua vida 
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em Luoyang, na região noroeste do país, em uma área que faz 

confluência entre o rio Luo e o rio Amarelo (o principal da China), 

tendo sido uma das principais regiões do país e sendo uma de suas 

capitais ao longo da história. Lao Zi trabalhou como arquivista, 

podendo assim se dedicar ao estudo e cuidado das escrituras 

sagradas de outras religiões orientais. Por não concordar com a 

violência de seu período, Lao Zi abandonou um cargo oficial no 

governo chinês e dirigiu-se para a fronteira com o Tibete – de 

acordo com a lenda, foi reconhecido por um guarda imperial, que 

apenas permitiu que ele atravessasse os limites chineses se ele 

escrevesse todos os seus ensinamentos em um livro. Assim, três 

anos depois, ele entregou a seu amigo da guarda imperial o Tao Te 

Ching (traduzido como O Caminho e os Príncipios Morais), através do 

qual Lao Zi ensinou toda sua filosofia de vida ao povo chinês 

através de 81 poemas. Com isso, ele nunca mais voltou à China. 

Dessa forma, surgiu o livro sagrado que assentou as bases para o 

Taoísmo religioso.  

Ainda que a filosofia taoísta já existisse anteriormente, o 

Taoísmo religioso passou a se desenvolver apenas no século II a.C., 

quando um discípulo do mestre Lao Zi, Chao Tao-ling, passou a 

desenvolver e proliferar os ensinamentos recebidos, dando origem 

a diversas obras criadas ao longo de sua vida, formando um cânon 

(um conjunto de obras sagradas, chamado de Daozang, com mais 

de 1500 compilados), criando a seita do caminho dos mestres 

celestiais. Com isso, a religião passou a ser reconhecida 

oficialmente como uma crença politeísta e anti-intelectual que 

busca aproximar o homem às leis da natureza, aceitando-as e 

contemplando-as sem buscar os motivos pelos quais elas 

acontecem, as causas que levam às suas manifestações ou formas 

possíveis de modificá-las. A doutrina básica do Taoísmo resume-
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se a três pilares, chamados de “Três Jóias”: a moderação, a 

compaixão e a humilhação. A delicadeza, a simplicidade e a 

bondade também são consideradas como virtudes bastante 

importantes para os taoístas. 

De acordo com os ensinamentos religiosos desta vertente, 

o Tao (o caminho) é considerado como a única fonte do Universo 

e como o Deus Criador de tudo o que existe, determinando todas 

as coisas e sendo eterno. Ele é simbolizado por um ideograma com 

duas metades, sendo considerado como o princípio supremo da 

religião e representando todo o poder de transformação, ao mesmo 

tempo em que simboliza o vazio, o transcendente e o infinito. 

Além disso, uma das questões principais que norteiam o 

pensamento religioso taoísta é que todas as coisas do mundo estão 

constituídas por elementos opostos e indissociáveis – o Yin (o 

feminino, o mal) e o Yang (o masculino, o bem) – encontrando-se 

a harmonia exclusivamente a partir do equilíbrio entre estar duas 

forçar para que exista a comunhão entre o homem e o Tao.  

A relação entre o Taoísmo e o governo chinês é paradoxal: 

ao mesmo tempo em que o Taoísmo já foi a religião oficial da 

China, durante a formação da República Popular Chinesa, no 

século XX, ele foi duramente reprimido. Alguns princípios do 

Taoísmo religioso são semelhantes aos de outras tradições 

religiosas, como a generosidade, a humildade e a prática da não-

violência. Outros, por sua vez, foram herdados da religião 

xamanística chinesa (como o culto ao ancestrais, a alquimia e a 

teoria dos cinco elementos) ou do Budismo (como o 

desprendimento do mundo material e a anulação dos desejos 

individuais). A prática da inação (o wuwei) é muito valorizada, visto 

que na natureza não existem ações desnecessárias e todos os atos 



228 
 

naturais são flexíveis, suaves, harmoniosos e eficientes, fazendo 

com que o Taoísmo prefira a sutileza à força.  

Dentre as práticas religiosas taoístas, é comum o culto às 

divindades naturais e aos ancestrais, especialmente àqueles que 

tiveram vidas heroicas e grandes poderes, com oferta de alimentos 

e orações em troca de bênçãos. Além disso, os sacerdotes taoístas 

realizam rituais públicos de exorcismo, nos quais se encontram em 

transe e pedem bênçãos ao povo, buscando expulsar os demônios 

da terra. Os monges taoístas, por sua vez, dominam a fabricação 

de medicamentos naturais, através das plantas, ervas e orações, 

para a cura de doenças e expulsão de espíritos considerados 

malignos, em uma prática conhecida como alquimia. Eles também 

realizam o fenômeno da adivinhação, o uso de amuletos e a prática 

de respiração e artes marciais, dentre elas o Tai chi chuan. Para 

muitos estudiosos, os ensinamentos de Lao Zi foram uma reação 

ao Confucionismo: enquanto este prosperou ensinando os homens 

a terem uma vida exemplar dentro de uma sociedade disciplinada, 

o Taoísmo pregava que o homem evitasse o convívio e as 

obrigações sociais, levando uma vida simples e voltada para a 

natureza.  

 

Os Textos Sagrados do Taoísmo 

 

O Taoísmo é uma corrente filosófica e religiosa baseada 

nos ensinamentos de Lao Zi, um dos principais mestres orientais 

conhecidos. De acordo com os estudos mais recentes, estes 

pensamentos, reunidos em 81 poemas, ficaram conhecidos como 

o livro Tao Te Ching, tendo sido escrito entre 460 e 380 a.C., ainda 

que a versão mais antiga seja datada de meados do século IV, 

escrita em réguas de bambu com vinte caracteres cada (encontrada 
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em 1993, em um túmulo chinês em Guodian). A mais confiável de 

todas, no entanto, é a que conta com os comentários de Wang Pi, 

no século III d.C.tendo sido compilados entre 350 e 250 a.C. na 

China Antiga. O texto é relativamente curto, tendo cerca de 5000 

caracteres (sendo originalmente conhecido como o Texto das 5000 

palavras). No mundo ocidental, ele ficou conhecido como O Livro 

do Caminho e da Virtude, visto que ele trata dos princípios 

fundamentais do Taoísmo: o Tao (o Caminho) e sua expressão no 

mundo dos homens – a Virtude.  

Durante os anos, várias correntes de pensamento religioso 

atribuíram muitas interpretações diferentes para os sentidos do 

Tao Te Ching. No entanto, elas chegaram a um consenso de que a 

temática principal do livro está em seu primeiro provérbio (O Tao 

que pode ser dito não é o Tao Verdadeiro), situando a origem de 

todas as coisas no caminho (no Tao), um pincípio que não pode 

ser narrado ou imaginado e que, mesmo sendo absoluto e eterno, 

em nada se parece com o conceito ocidental de Deus. O Tao não 

pode ser compreendido (por isso nada sobre ele pode ser falado) e 

não há nenhuma forma de modificá-lo. Por isso, os homens devem 

levar uma vida simples, sem criar grandes questionamentos 

filosóficos ou morais, enfatizando a prática da inação, deixando-se 

se guiar apenas pelos curso natural dos fenômenos do universo, 

ficando livre de qualquer necessidade da vida e atingindo, assim, a 

santidade. 

O pensamento metafísico e a cosmogonia presente no Tao 

Te Ching definem que todas as coisas nascem a partir de um vazio 

sem medida – o Tao sem nome – que vive em constante 

movimento ao redor de si próprio. A partir deste Tao sem nome, 

que não possui existência tangível (não pode ser tocado, visto ou 

sentido de nenhuma forma), nasce tudo o que existe e tem nome: 
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o Tao (o Caminho), composto pelas 10000 coisas, a partir de 

quando um se transforma em muitos. A manifestação do Tao é a 

Virtude, que deve agir não agindo, ou seja, através da atividade 

natural das coisas, sem forçá-las. Com isso, Lao Tzi buscou fundar 

um sistema de moral e regras de conduta para delimitar as ações 

humanas, unificando-as à ordem natural do universo. De acordo 

com o livro sagrado, o homem nasce do Tao mas se desvia de seus 

atributos, perdendo a virtude. Assim, o Caminho do Tao é o 

retorno à harmonia. O que traz vida ao universo são dois princípios 

que se combinam: o yang (que representa a força masculina, o 

calor, a luz e a criatividade, concentrando-se principalmente no 

Céu) e o yin (que simboliza a força feminina, o frio, a somba e a 

receptividade, concentrando-se especialmente na Terra).  

A difusão do Tao Te Ching se deu de forma tardia, sendo 

a primeira tradução realizada apenas no século XVIII como obra 

dos missionários jesuítas que praticavam a cristianização em parte 

da China. O texto final foi apresentado em inglês em 1788, 

tornando-se mais conhecido no ocidente em pouco tempo, 

tornando-se um dos livros mais traduzidos do mundo, ao lado da 

Bíblia e do Bagavad Guita (o texto sagrado dos hinduístas). Um 

dos grandes problemas com a interpretação do livro sagrado do 

Taoísmo foi a imensa dificuldade colocada para a tradução do 

idioma chinês, especialmente o mais antigo. Por ser muito 

sintético, várias de suas frases precisam ser reconstruídas com uso 

de termos que não existem no original (como pronomes, 

conjunções e advérbios), criando mais uma versão do que uma 

tradução do original – visto que é comum aos chineses não usarem 

verbos para expressar seus pensamentos. Enquanto as línguas 

ocidentais são estruturadas através de uma gramática rígida, 

criando parágrafos complexos, a gramática chinesa é bastante 
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flexível e fluida, sem o uso de letras maiúsculas e praticamente sem 

sinais de pontuação (especialmente no passado), ficando difícil 

entender onde cada frase começa. Dessa forma, só é possível 

entender uma frase quando se decifra todo o seu significado. Além 

disso, a mesma palavra possui diversos sentidos, dependendo do 

contexto: ao dizer “bom chá”, afirma que determinado chá é 

gostoso; mas se diz “chá bom”, por sua vez, cria um grau de 

comparação, mostrando que este chá é maior e mais gostoso que 

um outro. Como o Tao Te Ching foi composto com esta escrita, 

sua interpretação é muito difícil até mesmo para um chinês 

contemporâneo. 

 

O Taoísmo e Lao Zi 

 

O Taoísmo é um conjunto de filosofias desenvolvido entre 

os séculos V e II a.C., na China Antiga, tendo como bases 

principais os ensinamentos de Lao Zi, um escritor e filósofo. Ainda 

que seja considerado pelos estudiosos da religião como uma figura 

lendária, Lao Zi é identificado como uma importante figura 

chinesa nascida no século VI a.C., contemporâneo a Confúcio, 

tendo vivido no Período dos Estados Combatentes, um momento 

de grande violência e ditadura pelo qual a China passou. É tido 

como um dos fundadores da dinastia Tang. Além disso, seu 

trabalho foi adotado por vários movimentos que lutavam contra o 

autoritarismo e contra o legalismo chinês. Ele também é conhecido 

por diversos outros nomes, como Laozi, Lao-Tzu ou Lao Tsé – 

visto que essa denominação não é seu nome de nascimento, mas o 

título de Velho Mestre que recebeu em vida. Atualmente, Lao Zi é 

considerado também como uma divindade no Taoísmo e nas 



232 
 

religiões tradicionais chinesas. Vamos conhecer um pouco mais 

sobre ele? 

Em primeiro lugar, é importante conhecermos a origem de 

Lao Zi. Seu nome verdadeiro era Li Er. Na China Antiga, era 

comum que as pessoas trocassem seu nome de nascimento por um 

nome de cortesia ao chegarem à idade adulta, que era aquele pelo 

qual elas ficavam socialmente conhecidas – assim, o mestre passou 

a se chamar Boyang. Após a sua morte, foi chamado de Li Dan. 

Mas por que Lao Zi recebeu tantos nomes? “Lao”, em chinês, 

significa “sábio” – ao longo de sua vida, ele foi chamado de “jovem 

sábio” (Lao Tsé) e de “velho sábio” (Lao Zi), como ficou mais 

conhecido dependendo da etapa de seu envelhecimento. Como 

figura religiosa, também recebe o título de Senhor Velho Supremo. 

Especialmente durante a Dinastia Tang, foi condecorado com o 

título de Imperador Supremamente Misterioso e Primordial.  

Lao Zi é tradicionalmente conhecido como o fundador do 

Taoísmo primitivo ou original. O Taoísmo religioso o considera 

como sua divindade suprema oficial, sob o título de Imperador de 

Jade. Já a elite intelecutal taoísta, como a seite dos Mestres 

Celestiais, colocam-no como um dos Três Puros no topo do 

panteão divino. O livro sagrado do Taoísmo, o Tao Te Ching, é 

atribuído a Lao Zi, ainda que a identidade de seu autor e de seu 

compilador sejam palco de diversos debates ao longo do tempo. 

Os 81 poemas que compõem o livro formam um dos tratados mais 

relevantes sobre a cosmogonia chinesa, através dos quais Lao Zi 

explica suas ideias com analogias, paradoxos e ditados antigos, 

usando sempre do ritmo e da rima. Por um lado, o governando do 

livro é a personificação da própria consciência do leitor, enquanto 

o império que a obra retrata nada mais é do que a experiência dos 
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desejos, dos sentidos e do corpo do homem. Segundo o autor, o 

Tao é descrito como a origem de toda a existência.  

O primeiro registro histórico encontrado sobre a existência 

de Lao Zi estava na obra Registros do Historiador, reunidos pelo 

estudioso Sima Qian ainda no século I a.C., descrevendo o mestre 

como um contemporâneo de Confúcio que trabalhava nos 

arquivos imperiais e que escreveu um livro dividido em duas partes 

antes de seguir para o oeste (o Tibete). No mesmo período, outro 

relato mostrava-o como autor de um livro dividido em quinze 

partes, com o nome de Lao Laizi. Uma terceira versão o mostra 

como o astrólogo da corte chinesa. Os registros oficiais, no 

entanto, mostram Lao Zi como um intelectual e erudito que 

trabalhou como o curador imperial dos arquivos da Corte, tendo 

livre acesso às obras clássicas do período, sem nunca abrir uma 

escola formal, mesmo que tivesse muitos discípulos e estudantes. 

Estes mesmos registros mostras que ele foi casado e teve um filho, 

Zong, que se transformou em um célebre militar. A partir da 

dinastia Han (entre os séculos III a.C. e III d.C.), a história de Lao 

Zi ganhou grande força religiosa, fazendo com que ele mesmo 

passasse a ser identificado com o Tao.  

A influência das ideias de Lao Zi foi muito grande durante 

a história da China. Diversos líderes do país se basearam nos 

ensinamentos do Taoísmo, especialmente nos de Lao Zi e de seu 

mais famoso discípulo, Zhuangzi, para negar-se a servir a qualquer 

governante, defendendo a humildade nos postos de liderança e um 

governo limitado e comedido – tanto por princípios éticos e 

pacifistas quanto como uma estratégica tática. No século XX, os 

libertários de esquerda de várias partes do mundo têm se 

apropriado das propostar de Lao Zi para propor um governo com 

mais atenção aos pobres. De acordo com eles, o filósofo chinês foi 
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um dos primeiros formuladores dos principais princípios do 

anarquismo – visto que ele condena o poder político quando ele 

sacifica os homens, entendendo esta prática como uma forma de 

corrupção, definindo que o poder só é justo quando é merecido. 

De acordo com os estudiosos de direta, Lao Zi foi o primeiro 

libertário do mundo, pois buscava reduzir o papel do governo e 

deixar os homens desenvolverem-se de forma espontânea, a fim 

de atingirem a harmonia econômica, política e social.  

O Taoísmo e o Tao 

As tradições do Taoísmo possuem algumas fontes 

principais. A mais antiga delas é o “Imperador Amarelo”, que teria 

vivido entre 2697 e 2597 a.C., ainda que seja considerado pelos 

estudiosos como uma figura mítico. O principal texto dos taoístas 

é o livro de escrito por Lao Zi, Tao Te Ching, que contém os 

principais elementos filosóficos da religião. Além disso, os escritos 

de Zhuangzi, o Livro das Mutações e outras obras, como o Tratado 

do Vazio Perfeito, de Liezi e a compilação Huainanzi, são 

importantes fontes de sabedoria da religião. A religião taoísta 

passou a atrair diversos seguidores importantes pelo mundo, 

dentre os quais o imperador mongol Genghis Khan, responsável 

pela expansão do Taoísmo entre os séculos XIII e XIV, durante a 

dominação mongol na China. Com isso, diversas escolas taoístas 

tradicionais surgiram em todo o mundo.  

Mais recentemente, alguns aspectos do Taoísmo foram 

mesclados ao do Budismo e ao do Confucionismo, dando origem 

à escola Neoconfucionista. A partir do século XVIII, deu-se a 

construção da Biblioteca Imperial Chinesa, levando à queima de 

praticamente todas as obras do Taoísmo. Isso fez com que a 

religião entrasse em decadência no início do século XX, de tal 

forma que apenas uma cópia completa do Daozang tivesse 
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sobrevivido em Pequim, no Mosteiro Nuvem Branca. Nos dias 

atuais, a religião possui cerca de três mil monges e 20 milhões de 

adeptos, concentrados principalmente em Hong Kong, onde 

existem cerca de 360 templos.  

Mas o que é o Tao? O Tao é aquilo que existe de mais 

misterioso e profundo na realidade, simbolizando tudo o que existe 

de mais profundo e abstrato para a religião. Em outras palavras, ele 

é tudo o que existe, é o conjunto dos elementos naturais e que 

determina a ação sem que seja necessário forçar para que as coisas 

aconteçam. O Taoísmo é diretamente ligado ao ideograma (ou 

símbolo) do Taiji, a união do Yin-Yang: os elementos 

negativo/feminino e positivo/masculino, representando todo tipo 

de dualidade que se complementa para formar o mundo completo.  

Como o homem viver de acordo com o Tao? O princípio 

fundamental para viver seguindo o Tao é agir espontaneamente. O 

Tao produz tudo e é o que sustenta a existência do homem – assim, 

de acordo com este princípio, o homem deve aprender a ser feliz 

a partir do momento em que evolua segundo sua natureza. O 

sofrimento e a dor apenas acontecem quando ele tenta viver 

contrário aquilo que é próprio dele: por exemplo, quando o 

homem do campo precisa morar na cidade para sobreviver, ele está 

vivendo em um ambiente que não gosta e que não é o seu, 

causando sofrimento. Assim, é possível definir o Tao a partir da 

naturalidade de ser, como o caminho natural da espontaneidade, 

como o elemento básico da Criação e, enfim, como a totalidade da 

Vida.  

O Tao traz consigo alguns importantes ensinamentos para 

a vida dos homens. O primeiro deles é o reconhecimento da 

sabedoria do silêncio interno, indicando ao homem a importância 

de refletir sobre o que vai ser dito – pois uma palavra nunca 
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retorna. Além disso, também reforça a importância de não se fazer 

promessas que não podem ser cumpridas. O Tao reforça muitas 

vezes a importância da energia que emanamos, ensinando que o 

homem deve agir como um espelho, observando e refletindo sobre 

a energia: as emoções, ações, pensamentos e palavras que ele emite 

voltarão para ele exatamente com a mesma força e intenção que 

foram emitidas: quando o homem se identifica com a vitória, terá 

vitória – mas quando tem atitudes de fracasso, terá fracasso. O Tao 

ainda pede que o homem preserve sua vida íntima e aprenda a se 

libertar da opinião dos outros para alcançar a tranquilidade e a 

benevolência, tendo confiança em si mesmo e não buscando 

competir com os outros.  

No Brasil, existem diversos ramos ligados o Taoísmo, 

sendo o principal deles a Sociedade Taoísta do Brasil. A instituição 

foi fundada no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1991, buscando 

divulgar os ensinamentos taoístas em suas diversas formas de 

expressão, tanto na vertente religiosa como na filosófica, cultural e 

científica. Para isso, a associação conta com diversos meios, como 

o estudo das obras clássicas escritas pelos grandes mestres taoístas, 

o incentivo às práticas orientais que promovem a boa saúde mental 

e física e a realização de atividades místicas responsáveis pela 

restauração da ordem interna, como a meditação como caminho 

de elevação espiritual e de autotransformação.  

 

O Taoísmo e o I Ching 

 

Há cerca de 3000 anos, durante a dinastia Chou (1150 – 

249 a.C.), foi criado na China o Livro das Mutações, conhecido 

como I Ching, conhecido mundialmente como um oráculo, mas 

que deve ser interpretado principalmente como um livro sobre 
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sabedoria, utilizado principalmente pelos taoístas. No século VI 

a.C., o Livro das Mutações recebeu o acréscimo de dez 

comentários (conhecidos como As Dez Asas) e dos Apêndices 

atribuídos a Confúcio e seus discípulos. Um dos seus seguidores, 

Pu Shang, dedicou-se a difundir os conhecimentos milenares da 

obra criando um estudo filosófico sobre o tema. Posteriormente, 

o I Ching transformou-se em inspiração para o Taoísmo, 

especialmente para Lao Zi. A obra escapou da grande queima de 

livros ocorrida na China a mando de Ch’in Shih Huang Ti, mesmo 

sendo considerado como um “livro de magia”, sobrevivendo a 

diversos conflitos e a várias dinastias, atingindo o Ocidente no 

século XIX, quando James Legge traduziu a obra para o inglês, sob 

o título de O Livro Sagrado do Oriente, em 1882.  

De acordo com que nos conta a tradição chinesa, a história 

da criação do I Ching remonta ao reinado do fundador da 

Civilização Chinesa, Fu Hsi, responsável pela invenção de oito 

trigramas que representam o fundamento do sistema do oráculo – 

I Ching, em mandarim, significa “Mudança Clássica”, sendo 

composto por diversos símbolos gráficos, os ideogramas. A partir 

do governo de Rei Wen, o I Ching passou a contar com a atual 

compilação de 64 hexagramas – quando foi preso pelo Imperador 

Shang Chou Hsin, por volta de 1150 a.C., O Rei Wen criou os 

julgamentos que acompanham cada hexagrama e, com o fim dos 

conflitos, seu filho passou a governar a província de Chou e 

derrotou a dinastia Shang, dando início à Dinastia Chou, 

reconhecendo a importância cultural do I Ching e dando 

continuidade ao livro, criando quase 400 comentários às linhas 

mutáveis do oráculo.  

Um dos principais colaboradores para a difusão do Livro 

das Mutações no Ocidente foi o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, 
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que dedicou parte de sua vida ao estudo desta obra, criando o 

argumento de que existe o inconsciente coletivo (ou seja, de que 

existe um conjunto de ideias sobre determinado tema que é 

dividido por um grupo que compartilha a mesma cultura) a partir 

desta obra. Assim, a partir da década de 1940, o I Ching ganhou 

certa notoriedade como um livro de sabedoria, sendo descoberto 

pelos intelectuais e pelos filósofos ocidentais, que passaram a 

considerá-lo como uma obra filosófica tão profunda como a Bíblia, 

a Torá e o Corão. Durante os governos totalitários, como o 

nazismo, o fascismo e a ditadura na China de Mao Tsé Tung, o I 

Ching passou a compor a lista de livros proibidos.  

O I Ching absorveu os ensinamentos das duas principais 

religiões chinesas: o Taoísmo e o Confucionismo, criando o que é 

chamado de “caminho do sábio”: quando o homem flui de acordo 

com as circunstâncias, ele evita o choque e a resistência. Como 

todos os oráculos, ele necessita de um conjunto de circunstâncias 

para sua consulta: respeito, silêncio, reflexão, concentração e a 

formulação de uma pergunta, que deve ser bastante precisa – de 

acordo com a tradição chinesa, o I Ching nunca falha, quem pode 

falhar é quem fez a pergunta, que pode não ter a clareza suficiente 

sobre o que precisa saber. Por exemplo: se uma pessoa quer saber 

se vai conseguir um emprego, ela deve perguntar exatamente 

“Oráculo, gostaria de saber se vou conseguir o emprego para o 

qual fiz a entrevista” e não “Oráculo, minha vida vai ter 

mudanças”.  

A consulta ao oráculo é feita em algumas etapas que 

necessitam de foco e atenção. Seguindo o Taoísmo, o I Ching 

acredita existir uma ordem universal, o Tao, que representa o 

caminho para viver em harmonia com o mundo. Assim, a consulta 

fornece indicações e conselhos para que o homem possa viver 
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melhor, promovendo uma visão de seu presente e orientando 

sobre como lidar com o momento atual. A forma antiga e 

tradicional da consulta é feita com 50 varetas, feitas originalmente 

de uma árvore chinesa considerada sagrada, o milefólio. Por ser 

difícil e cansativo, esse método foi atualizado: atualmente, a 

consulta do I Ching é feita com o uso de três moedas, que são 

jogadas ao mesmo tempo. Cada lado tem um valor numérico 

(geralmente yang/cara vale 3 e yin/coroa vale 2) e elas são jogadas 

juntas por 6 vezes consecutivas. Ao final, é formado um 

hexagrama, que representa um processo da natureza e deve ser 

interpretado através do Livro das Mutações.  

Quando uma linha do hexagrama contiver apenas yang 

(três moedas do lado “cara”) ou yin (três moedas do lado “coroa”), 

ela é chamada de “linha móvel” e surge um hexagrama oposto, que 

mostra o rumo dos acontecimentos no futuro. É importante 

lembrarmos que todos os simbolismos contidos neste oráculo se 

relacionam com a natureza, visto que os chineses sempre viveram 

e dependeram da agricultura e da terra, notando-se a importância 

da comunicação e da interação entre o homem e a natureza para a 

sobrevivência. Cada linha do I Ching contém uma combinação 

entre as moedas e é chamada de “trigrama”. Os trigramas possuem 

nomes específicos que refletem aspectos da filosofia chinesa: “O 

criativo”, “O abissal”, “O receptivo”, “O incitar”, “A suavidade”, 

“O aderir”, “A alegria”, “A quietude”. Quando se juntam, os 

trigramas compõem os 64 hexagramas que formam os resultados 

do I Ching, responsáveis por indicar os melhores caminhos para as 

ações, cuja interpretação parte de tudo o que está interligado: a 

necessidade de harmonia entre o homem, o céu e a terra para que 

estejamos bem conosco e com nossos pares. Para o I Ching, tudo 

está em constante mutação na natureza: o que ascende logo decai, 
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o que nasce deve morrer, o que floresce logo seca, o que progride 

logo entra em declínio, e assim por diante.  

Em sua essência, o I Ching busca discutir as relações entre 

as energias e as forças presentes nas relações entre o homem e a 

criação do mundo. Além disso, ele discute como os 

acontecimentos que se originam no plano das ideias (ou seja, aquilo 

que pensamos e imaginamos) se refletem no mundo material. Essa 

visão foi transmitida pelos dois principais pensadores chineses – 

Lao Zi, fundador do Taoísmo, e Confúcio, principal teórico do 

Confucionismo. De acordo com o I Ching, o homem consegue 

transformar o andamento dos acontecimentos a partir do 

momento em que conhece e domina as forças do yin e yang, 

tornando-se assim o co-criador de seu destino – em conjunto com 

as forças da Vida e do Universo – passando assim a assumir a 

responsabilidade por todas as suas ações. Mesmo tendo sido criado 

há cerca de três mil anos, o Livro das Mutações continua 

apresentando uma abordagem bastante atual acerca das relações 

humanas, visto que trata de princípios que constituem a visão do 

homem de forma completa desde muito antes dos estudiosos, 

terapeutas e médicos afirmarem que o ser humano deveria ser visto 

de forma integral – com o corpo, a mente e o espírito compondo 

um único elemento. Assim, o Livro das Mutações deve ser visto, 

além de um oráculo, como um livro sobre sabedoria.  

  



 
 

O Xintoísmo 
 

O Xintoísmo é a única religião considerada oficialmente 

como tendo suas origens no Japão, mesclando-se com a genealogia 

do povo japonês. O termo “Shinto” foi adaptado do chinês escrito, 

significando “Caminho dos deuses”, tendo sido aceito somente 

por volta do século XI (ainda que muitos estudiosos utilizem o 

conceito de kami-no-michi ou Yamato-kotoba com a mesma 

significação). Ao contrário de outras religiões orientais, como o 

Budismo (com origem na Índia e influências chinesas), o 

Xintoísmo é predominante somente em território japonês, ainda 

que sua prática não exija a recusa ou o abandono de outras formas 

de manifestação de crença religiosa – assim, o Xintoísmo não é 

uma religião exclusivista, convivendo pacificamente e até de forma 

complementar com outras religiões.  

A ausência de códigos e regras explícitas, uma filosofia 

definida, profetas e um conjunto de textos sagrados escritos que 

contivessem os dogmas para quem seguem o Xintoísmo fez com 

que alguns estudiosos chegassem a questioná-lo como uma 

religião. No entanto, o modo ostensivo como o Xintoísmo 

comanda a vida de seus praticantes em diversos aspectos da vida, 

indo muito além de seus rituais, fez com que ele se transformasse 

em uma das principais religiões do mundo. O Xintoísmo incorpora 

práticas espirituais oriundas de várias tradições religiosas pré-

históricas japonesas regionais, mas não surgiu como uma religião 

formalmente centralizada até que o Taoísmo, o Budismo e o 

Confucionismo adentraram ao Japão, a partir do século VI d.C. 

Aos poucos, o Budismo se adaptou às tradições nativas, alguns 

elementos do Xintoísmo em seu culto entre os séculos VII e VIII. 



 
 

Dessa forma, os primeiros escritos japoneses não citam uma 

religião xintoísta, mas somente algumas práticas que se associavam 

às colheitas e a outros eventos dos clãs, ligados às estações do ano 

e à mitologia e à cosmogonia do país, unindo as culturas Izumo e 

Yamato.  

O culto à natureza é uma das bases do Xintoísmo, que 

considera que o homem deve viver de acordo com a natureza (e 

não lutando contra ela, dominando-a ou subjugando-a). Tendo em 

conta as condições climáticas e geográficas do Japão (um 

arquipélago com as mais séries intempéries do mundo, como 

terremotos, furacões e vulcões com atividade constante), a 

convivência harmônica entre o homem e a natureza é ainda mais 

importante. Nesse sentido, o Xintoísmo se constitui como uma 

religião politeísta, com várias divindades que atribuem valor 

sagrado a todos os elementos da natureza, concebendo tudo no 

universo como interligado, interdependente e divino – não só os 

seres vivos, mas todos os elementos naturais visíveis e invisíveis 

coexistem de forma harmônica e se originam a partir da mesma 

fonte, de acordo com esta religião.  

A religião xintoísta enfatiza a pureza espiritual, tendo uma 

de suas principais prática a celebração da existência da essência ou 

do espírito, denominado Kami, que é associado a diversos 

formatos compreendidos pelos xintoístas: em alguns casos, é visto 

em sua forma humana; em outras, são as forças naturais do mundo, 

como os rios, os ventos, as montanhas e as rochas; pode também 

ser entendido como um animal. O Kami e as pessoas não são 

considerados como elementos separados, mas o Xintoísmo os vê 

como parte de um mesmo mundo e em constante relação. Nesta 

comunicação entre as energias, estão as forças de pureza (hare), as 

forças de impureza (ke) e a união entre ambas (kegare), que juntas 



 
 

compõem a harmonia natural e a purificação da alma e do corpo 

(a base dos rituais xintoístas). Visto que o praticante desta religião 

se integra à natureza e se familiariza com a união entre estas forças, 

sabe que tira seu sustento do mundo natural e que, portanto, 

precisa retribuir de alguma forma – fazendo com que a estrutura 

vital da natureza se torne uma guia e uma parceira do homem.  

O estudo do Xintoísmo permite que se tenha um grande 

conhecimento sobre a cultura japonesa, especialmente sobre a 

visão de mundo responsável por determinar a maior parte do 

comportamento do povo japonês, sobre sua capacidade de 

aceitação e adaptação às novas ideias, ao mesmo tempo em que se 

dá grande importância à preservação da memória e das tradições, 

valorizando a saúde, a higiene e o nacionalismo. Ainda que tenha 

se mesclado com outras tradições religiosas, o Xintoísmo deixou 

uma herança importante para auxiliar na receptividade do povo 

nipônico, fazendo com que o exclusivismo religioso seja algo 

praticamente anulado no Japão atual. Atualmente, há cerca de 119 

milhões de xintoístas apenas no Japão – e o número é tão grande 

porque qualquer pessoa que pratique os rituais desta tradição 

religiosa, mesmo seguindo também outra religião, é contado nesta 

cifra – a maior parte dos eventos que se relacionam à vida e ao 

nascimento ficam à cargo dos ritos xintoístas, enquanto os budistas 

cuidam principalmente das práticas relativas à morte. Mesmo 

sendo uma religião característica do Japão, há santuários xintoístas 

em diversos países, como no Brasil, nos Estados Unidos, na 

Austrália e na Holanda, mostrando como a religião está em um 

momento de expansão global.  

 

Os Textos Sagrados do Xintoísmo  

 



 
 

Ao contrário da maioria das religiões ocidentais (como o 

Cristianismo ou o Judaísmo), o Xintoísmo não possui um sagrado. 

Isso não quer dizer que suas tradições religiosas não estejam 

registradas de forma escrita: há um grande conjunto de textos 

sobre os ensinamentos xintoístas que são chamados de Shinten, as 

Escrituras Sagradas do Xintoísmo, mas que não podem ser 

considerados como um livro sagrado porque os seguidores da 

religião não acreditam que seu conteúdo tenha sido revelado por 

uma entidade superior ou que eles tenham caráter sobrenatural 

(como no caso do Corão, que teria sido revelado para Maomé por 

Alá).  

O mais antigo dos textos que compõem o Shinten é 

chamado de Kojiki (ou Furukotofumi), datado de 712 d.C. e 

considerado como a obra mais antiga sobre a história japonesa. A 

maior parte dos seus três volumes é escrita em mandarim, ainda 

que exstam diversas expressões e nomes em japonês. Há, ainda, 

uma série de canções incluídas na obra que misturam o idioma 

japonês, mas são escrita com caracteres chineses. De autoria do 

cronista nipônico Ô no Yasumaro, a obra contempla diversas 

histórias passadas entre as gerações, apresentando os kami 

(espíritos) precursores, criados no início da história japonesa, além 

de um prefácio, diversos poemas e músicas. O primeiro volume 

(Kamitsumaki) é centrado nas histórias sobre o nascimento das 

divindades e sobre os deuses da criação. O segundo volume 

(Nakatsumaki) narra a história do início do povoamento do Japão 

e de seu primeiro imperador, Jimmu, alcançando o décimo quinto 

imperador, Ôjin, contando com diversas histórias mitológicas. O 

último volume (Shimotsumaki), por sua vez, é focado na narrativa 

do décimo sextou ao trigésimo terceiro imperador do Japão, sem 

dar tanta importância à relação deles com os deuses. 



 
 

Pouco tempo depois, em 720 d.C., foi escrito um segundo 

livro considerado como uma das Escrituras Sagradas para o 

Xintoísmo: as Crônicas do Japão (Nihon Shoki), regidias em 

chinês, que contam com um total de 30 volumes iniciados com as 

lendas mitológicas, mas que continua com um extenso relato sobre 

os eventos históricos ocorridos no país a partir do século VIII. A 

obra foi compilada como uma ordem do príncie Toneri no Miko, 

sendo apresentada à realeza em versos nem sempre regulares. Uma 

terceira obra importante para a religião é o Kogo Shui, cuja redação 

foi terminada em 807 d.C., que compilou as tradições dos famílias 

responsáveis pelos rituais religiosos, especialmente o clã dos Imbe 

e dos Nakatomi.  

De acordo com a mitologia japonesa, dois seres divinos 

foram convocados para a criação da existência: Izanagi, o elemento 

masculino, e Izanami, o elemento feminino. Da união dos dois, 

foram criados os primeiros lares. Como ajuda, eles receberam a 

Lança do Céu, uma arma decorada com jóias, transformando-se na 

ponte entre o mundo terreno e o mundo celeste, usando a lança 

para agitar o mar. Com essa agitação, eles criaram a ilha Onogoro-

Shima. Izanagi e Izanami tiveram dois filhos imperfeitos, que não 

foram considerados como deuses: Hiruko e Awashima, colocando-

os em um barco que foi arrastado pela correnteza da ilha. Ao 

indagarem aos deuses porque seus filhos nasceram imperfeitos, 

eles decidiram se casar novamente e, a partir de então, suas bodas 

foram muito felizes, dando origem às oito principais ilhas do Japão 

(Ohoyashima). 

  

O Xintoísmo e sua história 

 



 
 

As origens do Xintoísmo remontam às tradições religiosas 

muito antigas presentes nas ilhas japonesas. Seus registros 

históricos foram compilados em duas obras principais: o Kojiki, 

escrito no início do século VIII (por volta do ano 712 d.C.), que 

define o estabelecimento da família imperial japonesa como as 

bases da cultura nacional, afirmando seus descendentes como 

oriundos da árvore genealógica de Amaterasu Omikami (a deusa 

do Sol, divindade mais importante para os xintoístas) e trazendo 

uma completa origem da aparição dos deuses xintoístas a partir de 

um mito de criação. Já o Nihon Shoki, do mesmo século (mas 

compilado por volta de 720 d.C.) foi responsável pela estruturação 

de um sistema político interno e externo, pela criação de uma 

hierarquia religiosa e pela delimitação da ordem social japonesa. 

No entanto, os registros arqueológicos acerca da religião mostram 

que suas práticas já existiam em períodos muito mais antigos do 

que estas compilações escritas.  

Durante o primeiro período de povoação das ilhas 

japonesas, com a cultura Jomon, os povos habitavam casas 

construídas com elementos naturais e não conheciam a prática do 

cultivo do arroz, sendo principalmente coletores e caçadores, 

sendo muito difícil a documentação de suas práticas rituais. Mesmo 

assim, restaram muitas estruturas feitas de pedra para uso ritual e 

os historiadores conseguiram reconhecer suas práticas funerárias 

muito complexas, além dos tradicionais portões que assinalam a 

entrada ou a proximidade de um templo xintoísta – os Torii – que 

remontam a continuidade de um tipo de Xintoísmo antigo. Estes 

povos organizavam-se através de um sistema de clãs, muito 

semelhante a outros povos indígenas de outras partes do mundo, 

no qual as crenças regionais se desenvolveram de forma natural. 

Com a assimilação de outros grupos, as religiões acabaram 



 
 

trocando influências e reconheceu-se a importância dos ancestrais 

para as gerações atuais, passando-se a reverenciar as gerações 

anteriores. Estes povos faziam comércio entre as ilhas japonesas e 

a região continental, incentivando as migrações e o crescimento 

populacional.  

As trocas culturais permitiram a introdução gradual de 

grupos religiosos e políticos organizados em diversas regiões da 

Ásia continental no início do século III a. C., fazendo com que o 

Xintoísmo se transformasse aos poucos em um sistema mais 

formalizado. Estas mudanças foram coordenadas pelos diversos 

clãs de forma a unificar elementos de religiões distintas que 

influenciavam de forma individual cada região. Aos poucos, os 

Yamato passaram a conquistar o poder político e, com isso, a 

formalização do Xintoísmo acompanhou a nova realidade do 

governo – com o desenvolvimento da Casa Imperial Japonesa, foi 

criado um tipo de religião oficial para os reis, o Kojiki.  

De acordo com o sistema interno de desenvolvimento do 

Xintoísmo ao longo do tempo, a religião travou diversas relações 

com outras práticas espirituais e apropriou-se de muitos elementos 

distintos. Este processo é denominado de kami: os ujigami (ou kami 

internos) são aqueles responsáveis por favorecer a continuação dos 

padrões já estabelecidos e por determinar a coesão, enquanto os 

hitogami (ou kami externos) são aqueles que trouxeram as novas 

crenças, mensagens e, com inovação, criaram algum tipo de 

instabilidade para o Xintoísmo.  

No século VI, o Budismo foi inserido no Japão e trouxe 

consigo diversas consequências para o Xintoísmo. O Budismo 

chegou da região da Coréia e foi apresentado para o imperador 

japonês, sofrendo algumas resistências iniciais, mas logo sendo 

utilizado como instrumento para a consolidação do poder real. No 



 
 

entanto, uma religião não excluiu a outra: o projeto de 

desenvolvimento era o de fundir as duas propostas religiosas. 

Durante séculos, o projeto político japonês tentou impor as 

influências budistas sobre o Xintoísmo, que sobreviveu como 

religião tradicional, especialmente graças ao esforço dos 

intelectuais e sacerdotes japoneses, que encaravam os budas como 

kami encarnados. Entre os séculos XVI e XVII, deu-se um 

momento de renascimento da cultura japonesa tradicional e, por 

consequência, buscou-se o afastamento das influências 

estrangeiras, criando-se uma tendência nacionalista. Nesse sentido, 

a Era Meiji escolheu o Xintoísmo como a religião original do povo 

japonês, a maior entre todas e, sendo assim, aquela que deveria ser 

considerada a religião do Estado, como um dever cívico e como 

uma expressão da nação. Atualmente, o Xintoísmo representa um 

equilíbrio entre as diferentes influências religiosas japonesas: do 

Hinduísmo ao Confucionismo, do Taoísmo às Religiões 

Abraâmicas.  

São conhecidas várias expressões do Xintoísmo, tidas 

como o resultado da transformação da religião através do tempo, 

dos diferentes espaços em que o culto foi realizado e das diferentes 

práticas religiosas. O Xintoísmo dos Santuários, ou Jinja Shinto, é o 

tipo mais institucionalizado, expressado através das festividades e 

cultos realizados nos templos xintoístas, unidos através da 

Associação dos Santuários, criada em 1946, em Tóquio. A religião 

que se desenvolve nos lares do Japão é chamada de Xintoísmo 

Doméstico, definida com a criação de um pequeno altar 

consagrado aos deuses em um local importante das casas, o 

kamidana, sobre o qual se coloca um amuleto do santuário local e 

onde se fazem oferendas (como sal, arroz e saquê) e se realizam as 

orações. Nos pequenos vilarejos, é praticado um tipo de religião 



 
 

caracterizado pela falta de organização e de sistematização 

doutrinária, conhecido como Xintoísmo Folclórico (Minkan 

Shinto). Já aquele conjunto de cerimônias e ritos praticados pela 

Casa Imperial recebe o nome de Xintoísmo Imperial ou Koushitsu 

Shinto. Por fim, há um tipo de Xintoísmo reconhecido 

especialmente entre 1876 e 1908 pelas treze seitas do Estado Meiji, 

que possuíam um fundador e, até o fim da II Guerra Mundial, eram 

os únicos considerados oficiais pelo Estado Japonês: é o Kyoha 

Shinto ou Xintoísmo das Seitas.  

 

O Xintoísmo e suas práticas religiosas 

 

A base do Xintoísmo é o culto aos kami que, ainda que 

sejam traduzidos como “divindades” (para facilitar o tratamento a 

estas entidades), devem ser compreendidos como os espíritos da 

natureza e as forças vitais responsáveis pela organização de todo o 

mundo. Ao contrário dos deuses de outras religiões, os kami não 

são oniscientes (não sabem tudo sobre todas as coisas) nem 

onipotentes (não têm poderes irrestritos). Além disso, nem todos 

eles são dotados de bondade. Alguns kami são espíritos ligados a 

locais particulares, como determinados rios, montanhas ou 

árvores, enquanto outros representam processos e elementos 

naturais – Susanoo é o kami dos oceanos e das tempestades, 

Tsukiyomi é o kami da lua, já Amaterasu Oo-mikami é a kami do 

Sol, a maior de todas e responsável pela criação da família real 

japonesa. Também existem alguns kami ligados à vida humana, 

como às profissões e aos transportes. De acordo com os textos 

xintoístas, existem oitocentas variáveis de kami (ainda que esta cifra 

não deva ser interpretada de forma literal, ela mostra o tamanho da 

variedade destas divindades para a religião). De forma geral, os 



 
 

kami podem ser divididos em duas partes: os que habitam o céu (e 

trazem influências positivas) e os que vivem na terra (e devem 

mantê-la como ela é).  

O objetivo central das práticas religiosas do Xintoísmo é 

fazer com que os kami escutem as orações dos fiéis – sejam eles 

voltados para pedidos cotidianos, agradecimentos pelos pedidos 

concedidos, promessas para as ações futuras ou para aplacar a fúria 

destas divindades, ou apenas para homenagear sua existência. A 

relação entre os fiéis e os kami é muitas vezes a de os filhos e de 

um pai/mãe, através da qual uma divindade é responsável por 

cuidar de todos os aspectos da vida da população de uma região. 

Uma das principais práticas xintoístas é a dos ritos de purificação, 

através dos quais os homens se libertam para retornar ao seu estado 

de pureza inicial, ao qual têm todo o direito. Esta purificação deve 

ser realizada antes de qualquer rito religioso, pois os kami não 

admitem qualquer tipo de impureza. Existem três tipos principais 

de ritos de purificação: os que ocorrem por meio da água (misogi), 

ligados ao processo de purificação realizado pelo deus Izanagi ao 

fugir dos infernos; o que se dão como uma forma de exorcismo, 

com os ramos de uma árvore sagrada (harai), acabando com todas 

as forças malignas; e a purificação feita através do jejum antes das 

cerimônias (imi), da qual o fiel deve se abster de bebidas, alimentos, 

ações e palavras impróprias, sendo um tipo de recolhimento 

pessoal.  

As práticas xintoístas permeiam toda a vida do fiel, que 

deve prestar homenagem aos kami em todos os espaços, desde os 

santuários até seu lar, do campo à rua. A visita periódica aos 

templos possui uma importância particular porque se reveste de 

diversos objetivos, como agradecer, louvar aos deuses, rogar e 

prestar contas de sua vida, visto que os homens precisam contar 



 
 

seu cotidiano aos kami para informá-los sobre suas práticas (e não 

para pedir perdão). É comum que os xintoístas peçam em favor 

das pessoas próximas ou da sociedade em geral, visto que 

consideram de mau tom pedir algo para si próprios. As orações são 

simples e curtas, pois não se deve aborrecer o kami. Diversas vezes, 

as orações são intermediadas pelos sacerdotes, que são os 

responsáveis por transmitir e interpretar as preces para as 

divindades. Muitas vezes, são os sacerdotes os encarregados de 

transmitir as preces às divindades, através da adivinhação de sinais, 

com varetas numeradas em uma caixa. Dentre os rituais 

individuais, o mais característico é o de bater palmas depois de uma 

reverência, buscando a atenção das divindades. Em cada casa, 

existem um pequeno altar doméstico com amuletos e com algumas 

oferendas que são renovadas a cada manhã. Nele, é acesa uma 

lamparina e são realizadas orações aos kami. Os xintoístas também 

costumam realizar peregrinações e privações.  

A religião comemora diversas festividades, sendo muitas 

delas ligadas ao Estado, transformando-se em feriados oficiais. 

Elas se dividem em dois tipos principais: as festas comunitárias, 

celebradas por toda a comunidade, e as festas particulares, de 

âmbito familiar. O Reisai é uma das principais festas realizadas nos 

santuários, cuja data escolhida tem relação direta com os costumes 

de cada templo, podendo corresponder à sua fundação, às datas 

importantes de sua história ou à sua divindade principal. O Reisai 

é comemorado uma ou duas vezes no ano, através de uma 

procissão em homenagem aos kami, sendo também conhecido 

como Festa da Procissão dos Deuses. As imagens dos kami são 

instaladas em um carro alegórico ou em um palanque e passeiam 

pela cidade, reunindo muitas pessoas. São estabelecidos locais de 

parada para que o kami descanse, entretendo a divindade e pedindo 



 
 

que ela continue protegendo aquela comunidade. Também são 

desenvolvidos diversos jogos, danças e manifestações artísticas.  

Os principais festivais coletivos do Xintoísmo têm ligação 

com os ciclos da natureza. As Festas da Primavera (Haru Matsuri) 

solicitam a prosperidade e as boas colheitas para o Japão através de 

uma série de preces, sendo a maior delas a que ocorre no dia 17 de 

fevereiro, de forma concomitante em todos os santuários 

japoneses e no Palácio Imperial, conhecida com Toshigoi-matsuri. 

Já os festivais de verão buscam afastar do território japonês as 

intempéries, realizando-se principalmente nas cidades. Duas são as 

festas de verão mais famosas: o Festival de Gion, realizado em 

Kyoto, durante o mês de julho, que inicialmente buscava expulsar 

os demônios a quem se atribuíam as doenças e epidemias, 

realizando-se diversas orações; e a Festa do Rei Celeste, em Aichi, 

quando todas as impurezas do homem são colocadas em canas, 

que são abandonadas no rio Tenno (na véspera da festa), para que 

barcos decorados com lanternas deslizem pelas águas ao som dos 

fogos de artifício e de música, celebrando a renovação. Os festivais 

de outono, por sua vez, buscam agradecer aos deuses pela 

abundância da colheita, sendo realizadas em outubro e novembro. 

Dentre os feriados, estão o Ano Novo, o dia de Fundação do Japão 

(em 11 de fevereiro), os equinócios, o Dia do Respeito à Natureza 

(29/04), o Dia da Constituição (03/05), o Dia das Crianças 

(05/05), o Dia do Respeito aos Idosos (15/09), o Dia do Desporto 

(10/10), o Dia da Cultura (03/11) e o aniversário do imperador. 

Todas elas são comemoradas com rituais religiosos xintoístas, 

mesmo que pareçam apenas datas civis. 

O Xintoísmo celebra com grande intensidade dos diversos 

momentos da vida do homem que marcam os ritos de passagem 

de seu ciclo de vida, criando rituais para a motivação pessoal dentro 



 
 

do ambiente familiar, buscando renovar, agradecer e pedir por 

boas novas para os kami. A primeira destas celebrações marca a ida 

inicial do recém-nascido ao santuário, quando a criança é 

apresentada aos deuses xintoístas, que ocorre no trigésimo 

primeiro dia de vida para os meninos e no trigésimo terceiro, para 

as meninas. Antigamente, a avó era responsável por este rito, visto 

que a mãe era considerada impura neste momento, por ter acabado 

de dar à luz. Outro ritual característico da infância é frequentar o 

templo no dia 15 de novembro, buscando agradecer aos kami pela 

saúde das crianças e rezar pelo seu desenvolvimento sadio. Os 

meninos devem comparecer entre 3 e 5 anos, enquanto as meninas 

devem ir entre os 3 e 7 anos (o nome da festividade, inclusive, 

advém da união das idades: Sichigosan (shichi = 7; go = 5; san = 

3). O dia 15 de janeiro, por sua vez, comemora a Festa da Idade 

Adulta, quando os jovens com 20 anos se reúnem nos santuários 

xintoístas para receber uma bênção – é também uma festa nacional, 

pois é quando eles assumem a maioridade civil, de acordo com a 

constituição japonesa.  

Ao longo da vida, há diversos outros rituais xintoístas que 

marcam os principais períodos da vida dos japoneses. Ao entrar na 

vida ativa, o jovem deve agradecer aos kami e comprometer-se 

com eles, afirmando que dará o melhor de si para o serviço para a 

sociedade em que vive. O casamento, por sua vez, é celebrado com 

grandes cerimônias e oferendas, na presença de um sacerdote 

xintoísta que conduz as promessas e orações aos kami, sendo 

seguido de um grande banquete. Durante o quinto mês de 

gestação, a mulher grávida coloca ao redor de sua barriga um cinto 

branco purificado para proteger o bebê, orando para que o parto 

seja tranquilo e fácil. As festas sekku separam os gêneros: no dia 3 

de março, bonecas são colocadas em cima de um estrado, 



 
 

oferecendo-se doces, bolos e bebidas, somente para as meninas; já 

no dia 5 de abril são exclusivas para os meninos, quando são 

estendidas bandeiras em forma de carpas e feitos bonecos de 

guerreiros, além de servir-se bolo. Algumas datas são 

comemoradas com uma festa familiar e uma visita especial ao 

santuário: são as festas da longevidade, que marcam todos os 

aniversários de datas inteiras a partir dos sessenta anos (como o 

60º, o 70º e o 80º aniversários) e o de anos iguais (como o 77º e o 

88º aniversários). Por fim, uma das práticas religiosas mais comuns 

no Xintoísmo é a da expulsão das maldições, quando um sacerdote 

realiza um exorcismo sozinho e recomenda a prudência, 

especialmente em datas específicas consideradas maléficas – 

quando a mulher completa 19, 33 e 37 anos e quanto o homem faz 

35, 42 e 61 anos. 

  



 
 

O Sikhismo 
 

O Sikhismo é uma religião criada no final do século XV em 

uma região de fronteira entre a Índia e o Paquistão, conhecida 

como Punjab. De caráter monoteísta, é muitas vezes retratada 

como uma religião monoteísta nascida da união de elementos do 

Islamismo, do Hinduísmo e do Sufismo. Seu nome é oriundo do 

sânscrito, significando “instrução” ou “aquele que aprende, o 

discípulo”, tendo como fundador o Guru Nanak (1469-1539). Sua 

doutrina estipula que Deus não tem forma e é eterno, portanto, é 

impossível captá-lo em sua essência completa. O Deus sikh criou 

o mundo e os seres humanos, devendo ser alvo do amor e da 

devoção de todos os seres humanos.  

A história da religião tem início com Guru Nanak, nascido 

em uma casta guerreira e governante em 1469, na região norte da 

Índia. Nanak sofreu influência de muitos homens considerados 

santos em seu país, pertencentes aos ramos místicos Sufi, do 

Islamismo, e Bhakti, do Hinduísmo, acreditando que existia um ser 

superior denominado de formas distintas pelas religiões – ainda 

que fosse a mesma divindade – para o qual ele deu o nome de Sat 

Nam, o “Nome Verdadeiro”. Existem muitos pontos comuns 

entre o Sikhismo, o Hinduísmo e o Sufismo, uma vertente do 

Islamismo (o conceito de sikh também é está presente na língua 

hindu para significar discípulo). De acordo com os sikhs, isso 

significa apenas que a verdade não pertence a uma só religião, mas 

está presente ao mesmo tempo em todas elas. Em língua punjabi, 

“sikh” é um discípulo esperto e forte. A base da doutrina do 

Sikhismo consiste no monoteísmo e nos ensinamentos de Dez 

Gurus (aqueles que trazem a Luz para acabar com as trevas), 



 
 

unificados no livro sagrado principal – considerado ele mesmo o 

décimo primeiro e último dos gurus.  

Com a morte de Guru Nanak, nove gurus o sucederam. Ele 

nomeou um de seus discípulos mais próximos para ocupar seu 

lugar (ao invés de seu filho), fazendo de Lehna seu primeiro 

sucessor. Ele passou a se chamar Guru Angad (“um outro eu”), 

criando a escrita gurmukhi para a língua panjabi. O terceiro foi 

Amar Das, responsável por acabar com o sacrifício das viúvas e 

por abolir o uso do véu pelas mulheres, fundando os vinte e dois 

distritos de pregação. O quarto líder for o Guru Ram Das, que 

adquiriu o terreno e criou o tanque da Ambrosia, fundando as 

bases da atual cidade do Punjabe. Seu sucessor, o Guru Arjan, foi 

o responsável pela compilação do livro sagrado sikh e pela 

construção do Templo de Hari (o atual Templo de Ouro), levando 

ao crescimento da comunidade e sendo morto pelos mongóis. O 

sexto membro principal sikh foi o Guru Har Gobind, que levou à 

militarização da região devido a perseguição sofrida pelos sikhs, 

tornando-se o líder espiritual e temporal. Os dois gurus seguintes 

lideraram de forma apolítica: o Guru Har Rai não se interessou 

pelo poder temporal e teve uma liderança contemplativa, enquanto 

o Guru Har Krishan permaneceu em seu posto por apenas três 

anos. O nono guru, Tegh Bahadur, também foi executado pelos 

mongóis por se recusar à conversão ao Islamismo. Por fim, o 

último dos gurus sikhs, o Guru Gobind Singh, criou a ordem 

militar Khalsa e deu origem a um rito iniciático, o Amrit.  

Durante o século XVIII, os sikhs conseguiram ascender 

politicamente no Punjabe, fundando o Reino de Lahore entre 1801 

e 1849, sendo anexado posteriormente pelo Império Britânico. Em 

1920, os sikhs criaram os Partidários do Intemporal, um partido 

político contrário à divisão do Punjabe entre o Paquistão e a Índia, 



 
 

o que acabou sendo realizado em 1947. A maior parte dos sikhs 

que moravam no Paquistão decidiram migrar para a Índia para 

evitar a perseguição religiosa, onde 96% da população é 

muçulmana. A religião mostra que os homens estão separados de 

Deus por sua característica principal: o egocentrismo, que os 

prende a um ciclo de renascimentos (o samsara) e não permite que 

os homens alcancem a libertação, entendida pelos sikhs como a 

união com Deus. Eles acreditam no karma, de acordo com o que 

os atos positivos geram bons frutos e permitem que o homem 

alcance o progresso espiritual e uma vida melhor, enquanto a 

prática de atos negativos cria a infelicidade e o renascimento em 

formas tidas como inferiores à humana, como animais ou vegetais. 

Para o Sikhismo, a revelação de Deus se dá através de sua graça (o 

Nadar), possibilitando a salvação.  

O principal texto sagrado do Sikhismo é o Guru Granth 

Sahib ou o Senhor Mestre Livro. Quando o décimo guru da religião 

estava prestes a falecer, ele ordenou a seus discípulos que o livro 

sagrado fosse considerado como o único guia espiritual da religião, 

sendo um texto eterno. É composto por uma coletânea de hinos 

religiosos escritos pelo fundador da religião e por seus sucessos, 

além de uma série de textos de poetas muçulmanos e hindus, 

sempre no idioma panjabi. Os adeptos da religião que são muito 

devotos praticam a leitura ininterrupta das 1430 páginas do livro. 

Todos os templos e todas as casas sikhs possuem um exemplar do 

Guru Granth Sahib. Além dele, o Sikhismo também considera 

como sagrados o Livro do Décimo Guru (o Dasam Granth) e os 

escritos de Bhai Nand Lal e Bahi Gurdas. 

Nos templos sikhs, o Guru Granth Sahib (o principal livro 

sagrado da religião) ocupa um lugar privilegiado. Estes locais de 

culto, chamados de gurdwaras (“a porta do Mestre), misturam a 



 
 

arquitetura hindu com o estilo mongol, sem estátuas e sem 

qualquer tipo de orientação especial. Os sikhs devem visitar os 

templos diariamente. Adeptos de outras religiões também podem 

visitar os gurdwaras, contanto que estejam descalços, lavem os pés 

antes de entrarem nos templos e cubram suas cabeças, 

demonstrando respeito pelo local. Atualmente, existem cerca de 23 

milhões de adeptos do Sikhismo em todo o mundo, fazendo dele 

a quinta maior religião mundial, sendo que 19 milhões deles 

residem na Índia. Há, também, grandes comunidades sikhs nos 

Estados Unidos, no Reio Unido e no Canadá, compondo uma 

minoria religiosa relevante em Cingapura e na Malásia. A literatura 

em idioma punjabi (escrita através do alfabeto gurmukhi) tem 

grande relação com a religião sikh, já que os muçulmanos e hindus 

que falam panjabi geralmente escrevem em urdu ou em hindi – 

apenas os sikhs escrevem em panjabi. Nas eleições de 2004, 

Manmohan Singh se transformou no primeiro adepto ao Sikhismo 

a ocupar o cargo se Primeiro Ministro indiano – sendo o primeiro 

não-hindu a ocupar a posição.  

 

Os Textos Sagrados do Sikhismo 

 

O Sikhismo é uma religião monoteísta que possui como 

livro sagrado central o Guru Granth Sahib, tido para seus adeptos 

como o eterno, definitivo e principal guru, terminando com a 

sequência dos 10 Gurus sikhs (sendo o décimo primeiro deles). É 

um texto volumoso que foi compilado durante o período dos gurus 

humanos, entre 1469 e 1708, formado por uma coleção de hinos 

que descrevem as diversas qualidades de Deus e importância da 

mediação de Seu Nome. O último dos gurus da linhagem, Gobind 

Singh, foi responsável por garantir o texto como seu sucessor para 



 
 

a eternidade, mostrando como o livro contempla os ensinamentos 

dos Dez Gurus e como deve ser lido como fonte para as orações 

dos fiéis. A versão inicial do texto ficou conhecida como Adi 

Granth, tendo sido compilada originalmente pelo sexto Guru, 

Arjan, contando com os textos dos cinco primeiros líderes e de 

outros homens considerados santos (os bhagats), dentre os quais 

estão dois muçulmanos e treze hindus. O último guru adicionou à 

compilação todos os 115 textos do Guru Tegh Bahadur, 

finalizando o livro. Após sua morte, foram realizadas muitas cópias 

do texto, que foram distribuídas.  

Quando o fundador do Sikhismo estava vivo, seus hinos 

foram enviados para diversas comunidades adeptas à religião mais 

distantes, sendo utilizados nas orações noturnas e matutinas. 

Depois de sua morte, seu sucessor passou a reunir os escritos de 

Guru Nanak, criando uma tradição que se manteve presente com 

o terceiro e o quarto gurus. Quando o quinto guru na linha de 

sucessão reunia os hinos de seu antecessor para dar continuidade 

à obra, ele descobriu que vários homens que buscavam sucedê-lo 

passaram a criar compilações falsas das obras dos quatro gurus 

anteriores e incluíram escritos seus. Para impedir que quaisquer 

obras fossem espalhadas pela comunidade sikh, o Guru Arjan 

começou a criar um livro sagrado com status de legitimidade para 

os escritos de seus antecessores (e seus), reavendo todas as 

publicações que houvessem sido feitas sobre os gurus. Em 1604, 

seu manuscrito foi instalado no Templo de Ouro, o principal 

templo do Sikhismo. No entanto, como havia comunidades sikhs 

em todo o norte da Índia, era necessário criar muitas cópias do 

texto, fazendo com que os três gurus seguintes não escrevessem 

versos, apenas copiassem os manuscritos e os espalhassem. Em 



 
 

1704, novos hinos foram acrescentados ao texto inicial, formando 

o livro sagrado atual.  

O livro traz um conjunto de mensagens principais, dentre 

as quais estão a afirmação de que existe um Deus único para todos 

os sikhs e para toda a humanidade. Além disso, a obra defende a 

igualdade entre homens e mulheres em todas as instâncias. O Guru 

Granth Sahib orienta os devotos para que eles falem a verdade e 

vivam com verdade durante todos os dias, controlando os cinco 

principais vícios: a ganância, a luxúria, a ira, o apego e a presunção. 

Além disso, o livro sagrado pede que os homens e mulheres 

pratiquem diariamente a compaixão, o amor, a humildade e a 

gentileza, mantendo a mente sempre aberta e estimulando sua 

própria capacidade de aprender. Por fim, indicam que o ser 

humano viva a vontade de Deus, que o Sikhismo chama de hukam.  

Para o Sikhismo, o Guru Granth Sahib não é um uma guia 

espiritual somente para seus adeptos, mas sim para a humanidade 

como um todo. O livro sagrado tem papel central na vida religiosa 

de seus fiéis, visto que eles consideram que a obra é um Guru vivo 

para sempre, considerando que qualquer resposta ligada à moral e 

à religião está contida nele. Os ensinamentos e os hinos são 

chamados de “gurbani”, que significam “a palavra do guru”. Dessa 

forma, a palavra revelada por Deus, de acordo com os sikhs, foi 

escrita por todos os gurus anteriores. Por esse motivo, é proibido 

fazer qualquer alteração no livro, incluindo as palavras, a gramática, 

as sentenças, os significados e até a estrutura. De acordo com os 

gurus, os adeptos da religião consideram o Guru Granth Sahib 

como uma obra completamente santificada. Esta concepção 

dificulta a tradução da obra: o livro foi traduzido parcialmente para 

o inglês em 1877, para o auxílio dos missionários cristãos na Índia, 

mas foi recebido de forma muito negativa pelos adeptos da religião, 



 
 

dadas as diversas modificações realizadas. Uma tradução parcial 

mais aceita pelos sikhs foi realizada em 1909, para compor uma 

grande obra inglesa sobre o Sikhismo, aproximando-se mais da 

interpretação dos próprios fiéis. A primeira tradução integral do 

texto para o inglês só foi realizada em 1960, precisando de diversas 

revisões. A versão mais popular da obra foi feita já nos anos 2000, 

sendo incluída em sites ligados à cultura sikh.  

O livro sagrado foi redigido inteiramente em gurmukhi, o 

alfabeto criado pelo Guru Angad (o primeiro sucessor de Guru 

Nanak, escolhido por ele mesmo) que significa “vindo diretamente 

da boca do Guru”, sendo considerada como um elemento com alto 

grau de santidade. É a forma de escrita oficial para a língua punjabi 

no estado do Punjabe, na Índia. O livro Guru Granth Sahib possui 

1430 páginas divididas em duas seções. Na seção introdutórias, 

estão os textos compostos pelo fundador da religião, o Guru 

Nanak, especialmente o Mul Mantra, o Japji e o Sohila. Na segunda 

seção, foram compilados os escritos de outros gurus sikhs e os 

poemas dos bhagats, seguindo a cronologia. Há uma divisão 

musical em “ragas”, que determinam a emoção ou sentido 

produzido através da sequência e da combinação melódica que a 

recitação dos versos realiza. Cada raga é formada por um conjunto 

de motivos melódicos, formados por uma estrutura básica tocada 

por músicos. Algumas delas estão associadas a épocas do ano ou 

às horas do dia. No universo do Sikhismo, existem 31 ragas, sendo 

14 maiores e 17 menores (as raginis). Elas são dispostas em ordem: 

Sri, Manjh, Asa, Gujri, Devagandhari, Bihagara, Wadahans, Sorath, 

Dhanasri, Jaitsri, Todi, Bairari, Tilang, Suhi, Bilaval, Gondi, 

Ramkali, Nut-Narayan, Mali-Gaura, Maru, Tukhari, Kedara, 

Bhairav, Basant, Sarang, Malar, Kanra, Kalyan, Prabhati e 

Jaijawanti.  



 
 

 

Os deveres do Sikhismo 

 

Quando uma pessoa é mestra em um assunto específico, é 

comum que ela seja conhecida como “guru” de sua especialidade. 

No entanto, o significado religioso desta palavra é muito sério, pois 

determina um indivíduo escolhido para orientar as atitudes de 

milhões de adeptos de uma religião, dado o tamanho de seu 

conhecimento espiritual e moral. Da mesma forma que os pastores 

são os líderes das religiões protestantes, o Gurus são os 

responsáveis por transmitir os ensinamentos para os fiéis do 

Sikhismo. A religião foi fundada no século XV, na província 

indiana de Punjabe, pelo Guru Nanak, o primeiro de uma linhagem 

de Dez Gurus. 

O Sikhismo possui três pilares principais responsáveis por 

orientar a práticas de seus devotos, conhecidos como o “triângulo 

da fé sikh”, responsáveis por unificar os nove deveres 

fundamentais da religião. Em primeiro lugar, o praticante do 

Sikhismo precisa manter Deus sempre presente na mente, em 

todos os momentos de sua vida – é o Nam Japam, através do qual 

o homem deve repetir o nome de Deus em murmúrios e realizar a 

recordação devotada de seu nome (o Nam simaram) para poder 

alcançar sua união com Deus. Em segundo lugar, é necessário que 

o fiel consiga seu próprio sustento e o de sua família por meio 

exclusivo do trabalho honesto, realizando a Kirt Karni. Por fim, é 

necessário que o sikh compartilhe os frutos de seu esforço com 

aqueles que mais necessitam, praticando a caridade (Van Chhakna).  

Quando o fiel do Sikhismo alcança a puberdade, por volta 

dos 14 anos, ele é admitido em sua comunidade – a Khalsa – que 

funciona como uma espécie de batismo, através do qual o homem 



 
 

e a mulher precisam seguir uma doutrina bastante rígida, sendo 

proibido de consumir álcool ou qualquer tipo de droga 

alucinógena, de comer carne, de fumar e cometer o adultério. Ao 

ser admitido na Khalsa, os sikhs precisam seguir cinco elementos 

principais – os chamados “cinco Ks”. O primeiro “k” é o Kesha, 

que determina que homens e mulheres não podem mais cortar os 

cabelos nem os pelos de seu corpo, precisando enrolar seus cabelos 

em um turbante. O segundo dos “ks” é o “Kangha”, uma 

orientação religiosa que simboliza a ordem através de um pente de 

madeira que deve ser utilizado para pentear e para segurar os 

cabelos. O terceiro é o Kirpan, um punhal utilizado dentro das 

vestimentas utilizado como símbolo para a defesa contra os 

oprimidos. O quarto é uma pulseira feita em aço, sendo seu círculo 

a representação da união entre a comunidade Khalsa e Deus – é a 

Kara. O último dentre eles é um calção curto utilizado para que os 

sikhs se movimentem com mais facilidade, chamado de Kacha.  

A religião é pouco conhecida no mundo ocidental, porém 

é uma das maiores de todo o mundo, ocupando a quinta colocação 

quanto à quantidade de adeptos – sendo a imensa maioria deles 

vivendo em solo indiano. Os fiéis sikhs defendem a existência do 

karma, acreditando que as ações realizadas nesta vida refletem 

diretamente na seguinte, visto que a alma migra para outro corpo 

depois da morte. A religião prega que o homem está separado de 

Deus por ser egocêntrico, ficando preso ao ciclo de renascimentos.  

 

Guru Nanak e o Sikhismo 

 

Guru Nanak foi o primeiro guru do Sikhismo e o 

responsável pela fundação desta religião. Anualmente, seu 

nascimento é celebrado em todo o mundo na festa de Kartik 



 
 

Puranmashi, o início da lua cheia do mês de Katak do calendário 

gregoriano (entre outubro e novembro do calendário cristão). O 

Guru viajou através de diversas regiões para ensinar a mensagem 

sikh do Deus único que habita todas as criações, constituindo a 

eterna verdade, criando as bases para uma plataforma política, 

social e espiritual centrada na igualdade, na bondade, na virtude e 

no amor entre os homens. De acordo com a tradição sikh, o 

espírito de autoridade religiosa, de divindade e de santidade do 

Guru Nanak foi transmitido aos nove gurus que o sucederam.  

Nanak nasceu em 15 de abril de 1469, em uma pequena 

cidade do Paquistão. Era filho de uma família hindu pertencente à 

casta dos mercadores. Seu pai, Mehta Kalu, era o contador das 

colheitas da vila de Talwandi. Ele também tinha uma irmã mais 

velha, que se casou em 1475 e se mudou para Sultanpur, levando 

consigo Nanak. Aos 16 anos, ele passou a trabalhar com seu 

cunhado para o governador da província de Lahore, Daulat Khan 

Lodi, sendo um período de grande importância na composição dos 

hinos, dada as numerosas alusões à estrutura governamental que 

ele faz em seus escritos. Várias histórias contam sobre a 

precocidade de Nanak na leitura de símbolos complexos e sobre 

sua infância miraculosa. Em 1487, ele se casou com Mata 

Sulakkhani, tendo dois filhos. Um deles, Sri Chand, chegou a 

receber a iluminação de seus ensinamentos, fundando o grupo dos 

Udasi – os pregadores itinerantes do Sikhismo.  

Os primeiros relatos biográficos acerca da vida de Nanak 

reconhecidos na atualidade são as histórias de vida (Janamsakhis) 

e as exposições (vars) escritas por Bahi Gurdas, um escriba do livro 

sagrado Guru Granth Sahib que também foi responsável pela 

composição dos textos acerca da viva do Guru, mas que foram 

compilados somente anos depois, recontando inclusive detalhes 



 
 

sobre as circunstâncias que garantiram seu nascimento. O objetivo 

desta composição foi corrigir expressamente os relatos heréticos 

sobre a vida do fundador da religião, criando uma versão 

considerada “final”. Também existe uma “história de vida” de 

Nanak feita por seu companheiro de jornada, Bhai Bala, escrito 

após a morte do Guru. De acordo com estes textos, as primeiras 

pessoas a reconhecer as qualidades divinas de Nanak foram sua 

irmã e um proprietário local, Rai Bular, encorajando-o a viajar e 

estudar. Aos 30 anos, ele teve uma visão e, sem conseguir retornar 

de suas abluções (as tradicionais limpezas corporais diárias), suas 

roupas foram encontradas nas proximidades do rio Kali Bein, 

fazendo com que a comunidade acreditasse que ele tivesse se 

afogado. O rio foi dragado para procurar seu corpo, sem sucesso. 

No entanto, ele reapareceu 3 dias depois, em silêncio, afirmando 

somente que não existe muçulmano nem hindu, somente humano, 

e iria seguir o caminho de Deus – que não era o de nenhuma 

religião. Este episódio marca o nascimento do Sikhismo.  

Ao longo de sua vida, o Guru Nanak realizou quatro 

grandes jornadas, cada uma delas caminhando milhares de 

quilômetros, conhecidas como Udasis. Na primeira Udasi, o Guru 

partiu em direção ao leste, alcançando as regiões de Mnipur, Assam 

e Bengala. Durante a segunda Udasi, foi para o sul, chegando até o 

Sri Lanka. Na Udasi seguinte, foi na direção contrária, chegando 

ao norte no Tibete e na Caxemira. Em sua última jornada, alcançou 

muitos territórios ao oeste, como a Península Arábica, a Medina, 

Meca e Bagdá. Segundo seus relatos, sua principal motivação era 

espalhar a mensagem religiosa do Sikhismo, atendendo ao apelo 

das pessoas em apuros, mostrando a “mensagem verdadeira de 

Deus”, indicando que elas estavam confusas com ideias 

conflitantes mostradas pelos diversos sacerdotes. Em 1499, partiu 



 
 

para sua missão sagrada para a difusão da paz e da compaixão entre 

todos os humanos. Ele foi acompanhado por Bhai Mardana, 

viajando mais de 28 mil quilômetros entre 1500 e 1524, visitando 

templos hindus, budistas, islâmicos, iogues, sufis e de diversas 

outras religiões.  

 

As festas religiosas do Sikhismo 

 

O calendário religioso do Sikhismo organiza suas principais 

festividades ao redor das datas de nascimento dos Dez Gurus que 

orientam a religião, especialmente o aniversário do Guru Nanak, 

seu fundador, comemorado em novembro. Algumas das festas 

religiosas sikhs têm íntima relação com celebrações presentes em 

outras religiões, como a Hola Maholla, quando os adeptos desta 

religião fazem uma série de desfiles militares e espetáculos de 

diversas artes marciais, sendo comemorada durante o mês de 

março em um período que coincide com o Holi, o festival das cores 

do Hinduísmo. A Hola Maholla é comemorada em homenagem ao 

último dos Dez Gurus, Gobind Singh, responsável pela 

compilação final do livro sagrado do Sikhismo. A ele, também é 

consagrada uma festa entre o fim de dezembro e o início de janeiro, 

para comemorar seu nascimento em 1666. 

Várias outras festas são celebradas ao longo do ano. Em 

abril, o Sikhismo comemora o Vaishaki, originalmente uma 

festividade de ação de graças que hoje em dia remonta à formação 

do primeiro exército sikh, o Khalsa, em 1699, simbolizando o Ano 

Novo para os adeptos da religião – geralmente celebrada entre os 

dias 13 e 14 do mês. Em 30 de maio, ocorre o festival em 

homenagem ao martírio do quinto guru, o Guru Arjan 

(responsável pela primeira compilação dos textos religiosos), que 



 
 

foi capturado pelo imperador mongol Jahangir e morreu afogado 

depois de um longo período de tortura. Já no mês de agosto, 

celebra-se a finalização do Guru Granth Sahib, quando o texto foi 

finalizado, em 1704. O mês de outubro guarda um festival para a 

libertação do Guru Har Gobind, o sexto guru, que havia sido preso 

pelos mongóis – a Festa de Diwali. No dia 13 de novembro, os 

devotos sikhs prestam homenagem ao nascimento de Guru Nanak, 

o fundador do Sikhismo e primeiro guru (em uma região ocupada 

atualmente pelo território do Paquistão), além de celebrarem no 

mesmo mês o Martírio do Guru Tegh Bahadur, executado pelo 

imperador mongol Aurangzeb. 

Quanto aos ritos pelos quais um indivíduo deve passar 

durante a sua vida, o Sikhismo não possui muitas indicações. Logo 

depois de seu nascimento, a criança de uma família adepta à religião 

deve ser levada ao templo sagrado – o gurdwara. O líder do templo 

abre o Guru Granth Sahib em uma página qualquer, de forma 

casuística, devendo escolher o nome da criança nesta página do 

livro, de forma que o nome deve começar com a primeira letra da 

primeira palavra que estiver na página esquerda em que o livro 

estiver aberto. Nas cerimônias de casamento do Sikhismo, 

chamadas de Anand Karaj, os noivos precisam dar quatro voltar 

ao redor do livro sagrado, o Guru Granth Sahib, cada uma delas 

entoada por um hino religioso. A cerimônia pode ser conduzida 

tanto por um homem quanto por uma mulher, contanto que eles 

tenham sido iniciados na Khalasa, que deve explicar aos noivos 

quais são seus deveres matrimoniais. Os ritos funerários, por sua 

vez, trazem a recitação dos hinos sagrados até o momento em que 

o corpo fica pronto para a cremação – visto que os sikhs não 

enterram seus mortos. Ao chegar nesse momento, uma oração 



 
 

final é realizada pouco antes do corpo ser cremado e as cinzas são 

atiradas nos rios, especialmente no Ganges.  

Um dos ritos mais importantes para os sikhs é a sua 

iniciação na ordem Khalsa, a partir de quando podem levar vidas 

puras e seguir o código de ética sikh. Eles devem participar de uma 

cerimônia (amrit) na qual ingerem uma bebida doce misturada por 

um sabre de dois gumes, recebendo o título de “portadores do 

néctar” (amritdhari) e ganhando novos sobrenomes: as mulheres 

passam a utilizar o Kaur depois de seu nome próprio, que significa 

princesa, enquanto os homens se apropriam de Singh, que significa 

Leão. Como os sikhs não aceitam o sistema de castas, vários deles 

passam pelo ritual e preferem a utilização do novo sobrenome, 

visto que os sobrenomes familiares ainda estão muito ligados 

culturalmente à identificação dentro do sistema social das castas, 

passando a usar apenas seu nome de nascimento e os novos 

sobrenomes (Kaur ou Singh). Aqueles que ainda não passaram pela 

iniciação são denominados de sahajdhari.  
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