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APRESENTAÇÃO 
Isidoro Mazzarolo 

 
Tema: Religião e Teologia entre o Estado e a Política: uma abordagem 

interdisciplinar. 

Realização: 28 a 30 de setembro de 2021. 

 (Terça - a Quinta-feira) Transmissão Online 
  

Contexto e motivação: 

 

A Modernidade, especialmente a partir do surgimento das democracias, 

promoveu uma autonomia do Estado e da esfera pública; as Ciências Naturais e 

Humanas em geral elaboraram seus próprios métodos de pesquisa e conhecimento, 

possibilitando o desenvolvimento humano e a tecnologia; sem resolver os problemas 

da pobreza, da desigualdade, da justiça social, do acesso ao desenvolvimento 

tecnológico e nem sequer conseguir a universalização dos regimes democráticos, a 

Modernidade criou, no entanto, uma consciência hegemônica em favor da igualdade 

essencial dos seres humanos expressa na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, base comum para as relações interpessoais, interétnicas e internacionais. 

A solução de duas guerras mundiais, o enfrentamento da corrida nuclear e a queda 

de alguns dos regimes e governos ditatoriais em vários continentes, incluída a 

América Latina, indicavam a vitória do princípio de convivência pacífica e da 

valorização de qualquer ser humano e da natureza. 

No entanto, em tempos recentes, em diferentes lugares do mundo, estados 

modernos aparecem sob influência de poderes políticos motivados religiosamente 

ou recorrendo a imaginários religiosos para se justificarem. Candidatas e candidatos 

não apenas recorrem a linguagens, mas usam simbolismos e títulos religiosos como 

credenciais para seus programas eleitorais. Argumentos para justificar a 

discriminação e a desigualdade voltaram à cena e questionam o que se supunha 

serem conquistas inabaláveis da Modernidade. As instituições mais sólidas da 

convivência em todos os níveis e âmbitos, desde a escola à Universidade, passando 

pelas igrejas e religiões, desde as ciências à justiça passando pelos poderes 
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constituídos, viraram alvo de críticas e revisões. Também o Brasil e a sociedade 

brasileira com suas instituições fazem parte desse contexto. Poderosas redes 

paralelas, servindo-se de canais comunicativos sejam eles corporativos, individuais 

ou coletivos, com destaque para as mídias sociais, assumiram o papel legislativo, 

ético, religioso, executivo e judiciário da sociedade. 

Como as Ciências da Religião e a Teologia são influenciadas por essa 

realidade? Como podem interagir com essa realidade? Como podem situar seu 

próprio papel e com quem podem compartilhar suas descobertas? Influenciam essa 

realidade? Como as Ciências Políticas veem essa vinculação? Seria a religião uma 

dimensão negligenciada da Modernidade, uma vez que em grandes regiões do 

mundo o Estado se tornou autônomo frente à religião? 

 

Ementa: 

A relação entre Religião e formas recentes de ideologias de Estado, de política e de 

governo; As teologias emergentes da relação entre religião e sociedade; o jogo das 

linguagens religiosas frente às exigências do bem comum (política, religião, 

comunicação e economia); aspectos históricos da relação religião, poder, Estado, 

regimes de governo; formas históricas de teologias de poder, estado, sociedade, 

política e regimes de governo; 

Esfera pública, Religião e Teologia; demandas éticas para a Religião e a Teologia; 

Religião, Teologia, política, saúde em contexto de pandemia e pós-pandemia. 

 

Palavras-Chave: Religião. Teologia. Política. Pandemia. Bem Comum. Linguagens 

religiosas. 

 

Objetivos 

Geral: Formular critérios para a relação entre Estado, política, religião e Teologia em 

vista do Bem Comum. 

 

Específicos: 

1) Desenhar o quadro atual da relação entre Religião, Teologia, Estado e Política; 

2) Recuperar elementos históricos da relação Religião, Teologia, Estado e Política; 
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3) Debater teorias atuais da relação entre Religião, Teologia, Estado e Política; 

4) Identificar linhas de discernimento para a relação entre Religião, Teologia, Estado 

e política. 

 

Comitê Organizador Local: 

Profa. Dra. Aline Amaro da Silva  (PUCRS) 

Profa. Dra. Elis Machado (PUCRS / FAPAS) 

Prof. Dr. Erico Hammes (PUCRS) 

Prof. Dr. Flávio Schmitt (EST) 

Prof. Dr. Isidoro Mazzarolo (PUCRS) 

Prof. Dr. Iuri Andréas Reblin (EST) 

Prof. Dr. Rafael Martins Fernandes (PNPD PUCRS) 

Prof. Mst. Thiago Schellin de Mattos (EST) 

Prof. Dr. Tiago de Fraga Gomes (PUCRS) 

Prof. Dr. Valério Schaper (EST) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GT 1 - RELIGIÃO E EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEM TODOS OS RESUMOS AQUI COLOCADOS FORAM APROVADOS 
 

Nº: 1 

Título da documentação:  Orientações Curriculares as  Novas Implementações 
Pedagógicas no Ensino Religioso  em Vila Velha ES. 

Autor: Alexandre Camelo Tavares  

Instituição Financiadora: PUC MINAS 

Resumo:  
O presente estudo tem como objetivo discutir como as  Orientações Curriculares as 
Novas Implementações Pedagógicas no ensino religioso que  vem sendo colocadas 
na pauta da educação. Após discutir sobre esses fatos, perceber-se a importância 
de alguns fatores para colaborar com  o currículo do ensino religioso e contribuindo 
com as novas implementações pedagógicas . Contudo, fez-se uma pesquisa 
exploratória, integrada a pesquisa documental e uma reflexão aprofundada do tema 
em questão. Dessa forma, concluiu-se que, certamente o currículo tem  enfoque no 
“saber de si” como componente obrigatório, integrado ao Projeto Político 
Pedagógico para promoção da cultura da paz e da cidadania. Reconhece-se a 
complexidade do currículo no ensino religioso  e observa-se que pode haver 
mudanças na postura e no fazer pedagógico dos docentes, de forma compreender 
sobre o ensino religioso , munidos de uma fundamentação teórica sólida, com 
habilidades de análise e reflexão crítica sobre todos os formatos que compõem e 
influenciam o contexto escolar. A história nos revela que não há neutralidade em 
educação, porque toda proposta educativa é subsidiada por aspectos que 
explicitam o tipo de ser humano e de sociedade em que se acredita. Com esse ponto 
de vista, a educação supõe em um processo de humanização, personalização e de 
aquisição de meios para a ação transformadora na sociedade.  

Palavras-chave: Religião ; Ensino Religioso ;  Currículo ; Implementações 
pedagógicas . 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: O Ensino Religioso nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: caminhos para práticas não-confessionais  

Autor: Alysson Brabo Antero 

Coautor(es):  
Marinilson Barbosa da Silva 

 

Resumo:  
O trabalho visa refletir sobre a prática do Ensino Religioso (ER) nos anos iniciais do 



 

 

 

 

16 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

Ensino Fundamental através de um esforço teórico a partir de dados coletados com 
professores que atuam em escolas da rede pública estadual do Amapá. 
Metodologicamente utilizou-se de pesquisa bibliográfica e análise documental de 
escritos bases para educação como a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional (LDB), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Referencial Curricular 
Amapaense (RCA), além de livros e artigos voltados para o ER e para a prática 
pedagógica escolar. Com efeito, é realizado uma reflexão sobre os fundamentos 
teórico-metodológicos do ER e a perspectiva desse componente ser trabalhado 
respeitando as legislações educacionais em vigor e, consequentemente, sem 
proselitismo e doutrinação. Ao final, pode-se inferir que atuar com ER exige 
planejamento e intencionalidade pedagógica, é urgente preencher a lacuna na 
formação dos professores que atuam nos anos iniciais com capacitação 
continuada e, por fim, são apresentadas sugestões de atividades e planos de aula 
para o 1º ano do Ensino Fundamental alinhados aos marcos regulatórios atuais 
para o ER. Espera-se que o presente trabalho sirva para levantar questões 
pertinentes a respeito da prática não-confessional do ER nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Educação, Ensino Religioso; Prática docente; Atividades.  

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIA COLETIVA: CONTRIBUIÇÕES 
PARA A PESQUISA NO CAMPO DO ENSINO RELIGIOSO E DA EDUCAÇÃO 

Autor: Andréa Lafetá de Melo Franco 

Instituição Financiadora: PUCMINAS 

Resumo:  
O século 21 tem interrogado a história com novos problemas, novos objetos e novas 
abordagens, há uma força que impele para a reformulação das questões de 
pesquisa modificando e adequando os métodos às necessidades explicativas mais 
urgentes. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre um dos temas 
apresentados e debatidos durante as aulas que aconteceram no primeiro semestre 
de 2021 e que tratou das memórias coletivas e da história oral, a escolha do tema 
justifica-se, uma vez que o consideramos, muito importante para a construção de 
pesquisas científicas no campo do ensino religioso e da educação.  Como aporte 
teórico recorremos aos autores discutidos na referida disciplina Meihy (1996, 2010), 
Halbwachs (2006), Veyne (1998) Paulo Freire (1980, 1996, 2006) dentre outros que 
tratam do tema. Metodologicamente o trabalho pautou-se em fundamentações de 
caráter teórico e bibliográfico – estudo e análise de textos, artigos e livros já 
publicados. A partir dos estudos feitos, foi possível compreender que trabalhar com 
a história oral exige que o pesquisador respeite as pessoas que colaboram com a 
pesquisa, respeito por suas opiniões, pela posição que ele adota, pelas suas 
atitudes e também pela visão de mundo. Acreditamos no potencial da proposta de 
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pesquisa a partir de relatos orais, considerando-os como uma valiosa contribuição 
como especialmente na área da Educação, uma vez que os estudos atuais, têm 
exigido um “novo olhar” dos educadores. 

Palavras-chave: História Oral; Memórias Coletivas; Ensino Religioso; Educação 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Educação, política e religião no Brasil: homeschooling 
como estratégia de domínio religioso-político e desmonte da educação pública 

Autor: ANDRÉA SILVEIRA DE SOUZA 

Resumo:  
A educação no Brasil tem se tornado um campo de disputas políticas e ideológicas 
de considerável relevância. Com o advento do projeto “Escola sem Partido”, 
disseminou-se a ideia de que nos currículos e nas práticas pedagógicas 
desenvolvidas no espaço escolar público e laico deva prevalecer um ensino que não 
fira o “direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos”. Essa 
premissa, astuciosamente mobilizada e ostensivamente propagada, vem 
robustecendo outra agenda política no campo da educação, a da “educação 
domiciliar”, mais conhecida como homeschooling. A presente comunicação tem 
como objetivos apontar, por meio de pesquisa bibliográfica, documental e da 
exegese do substitutivo ao projeto de lei n° 3.179/2012 que tramita atualmente no 
Congresso Nacional, elementos que oportunizem uma compreensão do modo como 
a religião não só atravessa essa agenda, mas é, sobretudo, um dos seus eixos 
estruturantes, bem como compreender a perspectiva de educação que orienta o 
referido PL. Como referenciais teóricos para a análise recorro, principalmente, a 
estudiosos do movimento fundamentalista, em especial o reconstrucionista, nos 
Estados Unidos, como Julie Ingersoll, aos estudos sobre religião e política no Brasil, 
e teóricos do campo da educação como Paulo Freire. O presente estudo indica que 
a educação domiciliar, para além de uma política pública para a educação, antes 
disso, constitui-se etapa significativa de um projeto religioso-político de domínio 
em curso no Brasil, para o qual é necessário o olhar e a ação coletiva organizada de 
setores da sociedade(...) 

Palavras-chave: Homeschooling; EducaçãoDomiciliar; Religião; Fundamentalismo 
Religioso; Diversidade 

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: POVOS CIGANOS: O DESAFIO DA EDUCAÇÃO PARA AS 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS FRENTE À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS 
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Autor: Constantino Melo 

Resumo:  
O objetivo desta comunicação é apresentar os desafios enfrentados com a 
formação continuada remota de professores de História, Filosofia e Ensino 
Religioso durante a pandemia do corona vírus na Gerência Regional de Educação 
Recife Norte em Pernambuco. Em março de 2020, com a eclosão da pandemia no 
Brasil, o governo estadual promoveu medidas de distanciamento social, suspendeu 
as aulas presenciais e reorganizou a rede estadual de educação. A Gerência 
Regional reelaborou o trabalho de formação continuada de professores 
adequando-o para o ensino remoto ou híbrido. A implementação do debate na 
escola sobre as relações étnico-raciais e os povos ciganos foi implementado em 
razão da demanda dos professores e da necessidade do trabalho pedagógico com 
os temas transversais presentes no Currículo de Pernambuco. A formação foi 
realizada na plataforma Google Meet. Realizamos uma roda de diálogo virtual 
problematizando a temática sobre história e cultura dos povos ciganos. O objetivo 
da formação continuada foi a superação da visão distorcida e estereotipada 
propagada pelo senso comum e nos meios de comunicação sobre os povos 
ciganos. Como resultado da formação, verificamos a necessidade da sensibilização 
dos professores para o trabalho no chão da escola com a desconstrução e 
reconstrução das representações sociais equivocadas sobre a história, religião e 
cultura dos povos ciganos. E ainda, estimulamos o exercício de uma nova postura 
de professores e estudantes frente a uma nova cultura digital para produção de 
conhecimentos em tempos de distanciamento social, ensino remoto e híbrido em 
meio à pandemia do corona vírus. 

Palavras-chave: Povos Ciganos; Educação para as Relações Étnico-Raciais; Ensino 
Remoto. 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: A EDUCAÇÃO ESCOLAR E A PERPETUAÇÃO DA 
ESPIRITUALIDADE ANCESTRAL POTIGUARA: UM DIALOGO CONTEMPORÂNEO DE 
CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

Autor: IRANILZA CINESIO GOMES FELIX 

Instituição Financiadora: Universidade Federal da Paraíba 

Resumo:  
Este trabalho apresenta o contexto da educação escolar no território Potiguara, 
enfocando as escolas que ofertam a educação escolar indígena e as que ofertam o 
ensino regular, destacando a continuidade dos costumes e dos saberes desse povo 
originário. Tem como objetivos: a) analisar a importância da educação escolar 
indígena na continuidade das práticas e das espiritualidades ancestrais Potiguara; 
b) demonstrar os fatores convergentes e divergentes, presentes no âmbito da 
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educação escolar do território Potiguara. Autores como, Felix (2018), Barcellos, 
Mendonça e Nascimento (2020), Silva (2020), Barcellos e Holmes (2021), dentre 
outros, dão um arcabouço teórico a este artigo. Trata-se de uma pesquisa 
etnográfica, com abordagem qualitativa. Os resultados revelam a presença de 
práticas cristãs no ambiente educacional das escolas de ensino regular, assim 
como a inexistência de práticas culturais Potiguara nas escolas diferencias, em 
decorrência do processo de colonização e catequização imposta aos Potiguara. 
Outro fator é a falta de formação e orientação sobre a importância do ensino voltado 
para a diversidade cultural e religiosa nas escolas. À guisa de conclusão, 
reforçamos a necessidade das escolas adotarem um ensino laico, não confessional, 
respeitando as diversidades culturais e religiosas, os direitos humanos, as 
diferenças, conforme orientação do componente curricular do Ensino Religioso, 
presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Proposta Curricular da 
Paraíba (PCPB). Só assim, as escolas contribuirão efetivamente na perpetuação da 
cultura Potiguara corroborando com a formação cidadã, social e humana, aspectos 
importantes no contexto Potiguara e em todos os espaços sociais. 

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena; Espiritualidade Ancestral Potiguara; 
Diversidade Cultural.  

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Homeschooling e Teologia do Domínio: as raízes 
fundamentalistas da educação domiciliar e sua recepção acrítica no Brasil 

Autor: Jairo Rivaldo da Silva 

Resumo:  
A pesquisa (em andamento) visa recuperar as origens do movimento pelo 
homeschooling nos Estados Unidos da América, demonstrando sua ligação 
histórica com a “teologia do domínio” protestante, capitaneada pelo pastor 
fundamentalista Rousas Rushdoony nas décadas de 1960-80. O objetivo é 
apresentar a ligação do homeschooling com o movimento também conhecido 
como reconstrucionismo cristão. Essa abordagem defende, entre outras coisas, a 
ideia de que os cristãos devem dominar todas as áreas da sociedade 
(especialmente, a educação), a fim de restaurá-la segundo os padrões da lei de 
Deus que regia a sociedade civil israelita retratada na Bíblia hebraica. Para os 
proponentes da teologia do domínio, o homeschoolig é a ferramenta mais 
importante para o exercício desse domínio. O texto desta apresentação está 
dividido em duas partes. Em um primeiro momento, apresento um resumo das 
origens do homeschooling nos EUA, destacando o papel fundamental do líder do 
movimento reconstrucionista, Rousas Rushdoony, na legalização e fundamentação 
teórica desta modalidade. Em um segundo momento, tendo em vista as discussões 
recentes no Brasil sobre a legalização e implementação desta modalidade, 
apresento uma interface dos pressupostos religiosos que motivaram o movimento 
original nos EUA, a fim de demonstrar como, consciente ou inconscientemente, o 
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emergente movimento pelo homeschooling no Brasil está fundamentado em 
motivações similares. 

Palavras-chave: Teologia do domínio; Homeschooling; Fudamentalismo. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: A RECEPÇÃO DO IDEÁRIO EDUCACIONAL PROTESTANTE 
NO BRASIL: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DECOLONIAL 

Autor: Luiz Carlos Luz Marques 

Coautor(es):  
Rebeca Araújo Carvalho Nascimento 
 

Resumo:  
Em resposta ao desafio do GT 1, Religião e Educação, decidimos retornar a um texto 
intitulado “A recepção do ideário pedagógico- educacional da Reforma Protestante 
no Brasil no final do século XIX e primeira metade do século XX”, defendido e 
aprovado como TCC no Bacharelado em Teologia do Seminário Teológico Batista 
do Norte do Brasil, de Recife, em 2019, da atual mestranda, Rebeca Nascimento, 
mas não publicado. Tomamos seu terceiro capítulo, intitulado “Breve contexto 
histórico educacional do Brasil em fins do século XIX” e o submetemos a uma 
releitura crítica a partir da “perspectiva decolonial” de autores como Dussel, 
Lassaco e Mignolo, buscando, nas entrelinhas do seu texto as perspectivas 
historiográficas tradicionais recebidas, pela estudante, de Jether Ramalho, em seu 
“Prática educativa e sociedade", de 1976, que apresentam os missionários 
reformados e especialmente os fundadores de colégios confessionais reformados, 
sem a historicização crítica, decolonial, de suas ideologias e perspectivas de classe, 
trazidas de seus países de origem. O mesmo, diga-se, de textos de autores católicos 
sobre os fundadores e as histórias de colégios confessionais católicos, em época 
republicana, a partir do Decreto 119-A, de 1890. Como resultado, encontramos, nas 
narrativas de fundação e desenvolvimento de grandes colégios confessionais 
reformados, como o Mackenzie (São Paulo), o Agnes Erskine (Pernambuco), o 
Bennett (Rio de Janeiro) e o Americano Batista, também no Recife, a ênfase em um 
corpo de alunos de origem europeia, de gênero masculino, de famílias socialmente 
bem situadas. 

Palavras-chave: Igrejas; Estado; Poder; Movimentos de Resistência; Educação 
confessional 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: Pacto Educativo Global: construindo cidadania a luz dos 
documentos pontifícios do Papa Francisco 

Autor: Mariana Melo de Barros e Silva 

Resumo:  
A presente pesquisa dedica-se a reflexão de um conceito de cidadania democrática 
que separa as obrigações espirituais das civis, embora não as isentando de um 
estreito relacionamento. A ligação entre sujeito e Estado é um processo contínuo 
de construção entre as partes e requer força de vontade, ou seja, é preciso vontade 
política, tanto do cidadão quanto de quem os representa, para construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária. Para tanto, a primeira parte da pesquisa fará a 
apresentação dos documentos pontifícios do Papa Francisco: Laudato Si e Amoris 
Letitia na perspectiva da construção pedagógica de uma cidadania ativa. A segunda 
parte do presente trabalho será dedicada à reflexão da cidadania apresentada pelo 
sociólogo português Boaventura de Sousa Santos em que essa deva estar ligada 
às formas político-jurídicas que incentivem a autonomia e combatam a 
dependência burocrática, personalizando e localizando as competências 
interpessoais e coletivas. Tomando como base a obra: Se Deus fosse ativista dos 
Direitos Humanos, será analisada a concepção contra-hegemônica dos Direitos 
Humanos e a colaboração da religião na construção desse processo de soberania 
popular. Finalmente, em um terceiro momento, será discutido a cidadania cristã na 
modernidade e os caminhos cívicos a se seguir quando houver conflito entre os 
ensinamentos políticos e religiosos. 

Palavras-chave: Cidadania; Pacto Educativo Global.; Direitos Humanos. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: AS AS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA PRESENTES NO 
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR PARA MATO GROSSO 

Autor: MAURICIO MACEDO VIEIRA 

Resumo:  
As relações que ao longo da história dos brasileiros colocaram opressores e 
oprimidos em situações de distanciamento de oportunidades de direito, como o 
caso da escolarização e ainda, de não  evidenciar as práticas culturais pela 
religiosidade de matriz africana no ambiente escolar terminam por culminar num 
incômodo que nos lançam para uma possível reflexão e análise dos nossos tempos. 
Ela objetiva examinar o histórico legal e o ensino religioso à luz da legislação 
vigente e avaliar as possibilidades abertas pela Lei Nº 10.639/03 em relação às 
religiões de matriz africana presente no Documento de Referência Curricular para 
Mato Grosso (DCR/MT). A questão que orienta esta investigação é: No ìtán do saber, 
como são materializadas as relações entre a religião de matriz africana preconizada 
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na Lei Nº 10.639/2003 e o componente curricular Ensino Religioso? Se a religião de 
matriz africana persiste a partir de uma trajetória histórica tratada como algo 
incomum, improvável e descabida à população brasileira, ela não se perderia nessa 
trajetória por se tratar de uma religião que não possui seus ensinamentos básicos 
escritos o que a tornaria perdida pelo processo histórico? A intolerância religiosa e 
o racismo no Brasil impede ou não a implementação satisfatória da Lei Nº 
10.639/2003? Espera-se que a pesquisa acadêmica a ser elaborada contribua para 
a formação de professores ao elaborarem seus projetos didáticos interdisciplinares 
e que de fato, a transformação tão clamada pela escola aconteça com menos 
desigualdade, menos exclusão e sendo menos preconceituosa a partir de um 
currículo descolonizado.  

Palavras-chave: EDUCAÇÃO; MATRIZ AFRICANA; LEI 10.639/2003; CURRÍCULO 
ESCOLAR 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Ensino Religioso para a Coexistência: Projeto de pesquisa, 
ensino e extensão 

Autor: Mauro Rocha Baptista 

Resumo:  
O projeto “Ensino Religioso (ER) para a Coexistência” é desenvolvido em Barbacena, 
Minas Gerais, com apoio da UEMG/Barbacena e da E.E. Adelaide Bias Fortes. Seu 
objetivo é fomentar uma proposta integrada entre as pesquisas teóricas e a 
atividade prática do componente de ER, visando uma verdadeira promoção da 
coexistência através do conhecimento do diverso. Para tanto efetivamos a atuação 
do tripé ensino-pesquisa-extensão de forma a dar suporte ao ER no Adelaide 
vinculado ao debate da disciplina de Ciência da Religião para o curso de Ciências 
Sociais da UEMG; à pesquisa sobre os documentos curriculares, BNCC e CRMG, e 
os PETs produzidos em Minas Gerais para o ensino remoto; e à extensão com a 
manutenção do canal de YouTube: (4) Ensino Religioso para a coexistência - 
YouTube e as publicações no Instagram @ensinoreligiosocoexist. A partir das 
principais carências apontadas na pesquisa sobre a adaptação da BNCC pelo 
CRMG e sua aplicação nos PETs, no primeiro semestre de 2021 foram publicados 
37 vídeos, abordando personagens de diversas tradições religiosas e seculares, 
desde o herói sumério Gilgamesh, até o Sheik Ahmed Al Tayeb, passando pelas 
histórias brasileiras de vida e luta como de Mãe Menininha do Gantois ou Irmã 
Dorothy Stang, e questões históricas como a disposição das religiões no mundo. 
No segundo semestre iniciamos as publicações no Instagram de frases que 
representem essa mesma diversidade. Toda a proposta tem possibilitado a 
motivação do debate sobre a pertinência do componente curricular tanto na 
universidade como na escola e entre as famílias. 

Palavras-chave: Ensino Religioso; Coexistência; Pesquisa; Ensino; Extensão 
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enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: A RECEPÇÃO DO IDEÁRIO EDUCACIONAL PROTESTANTE 
NO BRASIL: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DECOLONIAL 

Autor: Rebeca Araújo Carvalho Nascimento 

Coautor(es):  
Luiz Carlos Luz Marques 
 

Instituição Financiadora: UNICAP 

Resumo:  
Em resposta ao desafio do GT 1, Religião e Educação, decidimos retornar a um texto 
intitulado “A recepção do ideário pedagógico- educacional da Reforma Protestante 
no Brasil no final do século XIX e primeira metade do século XX”, defendido e 
aprovado como TCC no Bacharelado em Teologia do Seminário Teológico Batista 
do Norte do Brasil, de Recife, em 2019, da atual mestranda, Rebeca Nascimento, 
mas não publicado. Tomamos seu terceiro capítulo, intitulado “Breve contexto 
histórico educacional do Brasil em fins do século XIX” e o submetemos a uma 
releitura crítica a partir da “perspectiva decolonial” de autores como Dussel, 
Lassaco e Mignolo, buscando, nas entrelinhas do seu texto as perspectivas 
historiográficas tradicionais recebidas, pela estudante, de Jether Ramalho, em seu 
“Prática educativa e sociedade", de 1976, que apresentam os missionários 
reformados e especialmente os fundadores de colégios confessionais reformados, 
sem a historicização crítica, decolonial, de suas ideologias e perspectivas de classe, 
trazidas de seus países de origem. O mesmo, diga-se, de textos de autores católicos 
sobre os fundadores e as histórias de colégios confessionais católicos, em época 
republicana, a partir do Decreto 119-A, de 1890. Como resultado, encontramos, nas 
narrativas de fundação e desenvolvimento de grandes colégios confessionais 
reformados, como o Mackenzie (São Paulo), o Agnes Erskine (Pernambuco), o 
Bennett (Rio de Janeiro) e o Americano Batista, também no Recife, a ênfase em um 
corpo de alunos de origem europeia, de gênero masculino, de famílias socialmente 
bem situadas. 

Palavras-chave: Igrejas; Estado; Poder; Movimentos de Resistência; Educação 
confessional 

enbsp; 
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Nº: 13 

Título da documentação: Religião e Educação: Onde entra a Capelania? 

Autor: Ricardo Bitun 

Instituição Financiadora: UP Mackenzie 

Resumo:  
A proposta desta comunicação é refletir sobre a relação entre religião e educação 
num ambiente confessional. Mais especificamente, observar o papel que a 
Capelania desenvolveu no processo educacional num ambiente protestante. 
Algumas perguntas se fazem necessárias:  Até onde a capelania serviu como ponte 
favorável, ou não, no processo educacional?  Ate que ponto o exercício do capelão 
afetou ou não a identidade do aluno e por conseguinte o ambiente escolar? 
Entendemos que a capelania em suas perspectivas histórica, teológica e 
sociológica confere importantes contribuições para o ambiente educacional em 
Instituições de Ensino Superior bem como em outros níveis de educação 
formal.Assim, num primeiro momento levantaremos a trajetória histórica da 
capelania cristã protestante pós Reforma Protestante, para depois buscarmos  
compreender as possíveis interações entre religião e educação em colégios 
protestantes confessionais.Procuramos ainda examinar as transformações 
passíveis de observação na(s) identidade(s) confessional desta(s) instituição(ões) 
de Ensino. Segundo Zygmunt Bauman, “em um mundo que oferece uma gama tão 
variada de opções  de ideias, de posicionamentos, de comunidades, a questão 
identitária toma uma relevância importante”. Este tema despertou minha atenção 
após algumas orientações de mestrado e doutorado, onde os orientandos faziam 
muitas perguntas as quais percebi nào haverem estudos sobre o tema. Esta 
pesquisa esta em sua fase embrionária, mas já se mostra fértil para o amplo debate 
contemporâneo entre religião e educação, especialmente em solo pátrio. 

Palavras-chave: Protestantismo; Educação;Capelania 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: O Ensino de Identidades e Alteridades no Componente 
Curricular do Ensino Religioso Segundo a BNCC em Questão 

Autor: SIDNEY ALLESSANDRO DA CUNHA DAMASCENO 

Coautor(es):  
MARINILSON BARBOSA DA SILVA 
 

Instituição Financiadora: O estudante encontra-se recebendo bolsa através de 
Programa do Fundo de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) 
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Resumo:  
O presente trabalho é parte de resultados de pesquisas e estudos desenvolvidos 
pelos autores – orientando e orientador – para a elaboração de tese doutoral junto 
ao PPGCR/UFPB. O seu objetivo é de entre os pares da Área promover o fomentar 
do debate sobre o exame de dados resultantes das análises das entrevistas 
realizadas em pesquisa de campo com professores de Ensino Religioso (ER) da 
Rede Oficial do Sistema Municipal de Ensino da cidade de João Pessoa. 
Depoimentos relacionados com o propósito da tese de analisar as inter-relações 
entre os entendimentos dos professores do componente curricular de ER na 
fundamentação do processo de ensino-aprendizagem da Unidade Temática 
“Identidades e Alteridades”, no primeiro ano do Ensino Fundamental, suportado 
pela(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Tem o seu texto estruturado como uma pesquisa descritiva, 
bibliográfica (DEMO, 1989), com abordagem qualitativa (ANDRADE, 2008). 
Apresenta uma síntese da proposta da tese, expõe trechos da Análise Textual 
Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011) de professores licenciados em Ciência(s) 
da(s) Religião(ões) entrevistados na pesquisa de campo e constatações resultantes 
de sua análise – fundamentadas na hermenêutica (GADAMER, 2011; 2015). Conclui 
ao ressaltar o registro da observação de três novos desafios que 
consequentemente originam-se das constatações. Dos quais, verifica-se que 
evocam um posicionamento de tecer exemplos de referenciais – redigidos 
especificadamente e que se articulem as inter-relações que atravessam o processo 
de ensino-aprendizagem do objeto de conhecimento – O eu, o outro e o nós. 

Palavras-chave: Ciências das Religiões; Educação Básica; BNCC; Didática; Ensino 
Religioso; Identidades e alteridades; Fundamentação Teórico-epistemológica; 
Práticas Pedagógico-didáticas. 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: A RELAÇÃO ENTRE AS MÍDIAS DIGITAIS E AS 
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO RELIGIOSO. “PERÍODO PANDÊMICO E PÓS-
PANDÊMICO” 

Autor: Vanessa de Oliveira Fernandes 

Coautor(es):  
Marinilson Barbosa da Silva 

 

Resumo:  
A utilização das mídias digitais em concomitância com as metodologias ativas no 
Ensino Religioso foi à temática escolhida para esta pesquisa. Pretende-se analisar 
como se deu o uso desses meios e métodos dentro do ensino remoto no município 
de Parnamirim (RN) pelos professores de Ensino Religioso e que aprendizagens os 
professores tiraram desse momento na sua prática pedagógica no retorno as aulas 
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presenciais. Para isso busca-se responder a questão: é possível a utilização das 
mídias digitais e metodologias ativas, no período pandêmico e pós-pandêmico na 
disciplina de Ensino Religioso? Para responder a questão essa pesquisa estrutura-
se a partir dos seguintes objetivos específicos: Observar a prática pedagógica dos 
professores, identificar os meios e métodos utilizados e dialogar com os 
professores sobre o processo de reconstrução de suas práticas. Para pensar as 
questões relativas as metodologias ativas serão utilizados as ideias propostas por 
John Dewey, Carl Rogers e Paulo Freire, que apesar de pertencerem a tendências 
pedagógicas diferentes, têm em comum, a proposta do aprendizado através da 
ação, reflexão sobre as resoluções de problemas relacionados as vivências dos 
educandos, dar significado aos conteúdos trabalhados e a valorização das 
experiências já vividas pelos alunos. A metodologia a ser desenvolvida será de 
caráter exploratório através de pesquisa de campo e revisão bibliográfica. O 
processo de análise constará dos registros, entrevistas e materiais produzidos 
pelos professores da Rede Municipal de Parnamirim (RN). Visto que esta pesquisa 
está na sua etapa inicial de desenvolvimento, os resultados ainda estão em 
processo de construção. 

Palavras-chave: metodologias; mídias digitais; ensino religioso  

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Aspectos morais da história de Ester sob a perspectiva 
das crianças   

Autor: Vanessa Raquel Meira 

Resumo:  
A história bíblica de Ester contém ironia e dilemas morais. Os livros infantis e as 
Bíblias adaptadas para crianças, em geral, não exploram o humor do texto, optando 
muitas vezes em dar enfoque na coragem ou beleza de Ester. As narrativas bíblicas 
adaptadas para crianças, embora sejam trazidas com alguma superficialidade, 
podem suscitar muitas discussões pertinentes ao desenvolvimento moral da 
criança. A narrativa de Ester contém questões relacionadas à mentira, à violência, 
injustiça, coragem, obediência e outros dilemas morais. Será que as crianças 
percebem todos esses elementos? Como elas interpretam essas questões? Este 
trabalho foi feito a partir de um grupo focal com crianças de nove anos, onde se 
discutiu a coragem, a beleza, a obediência e as escolhas de Ester. A partir dessa 
discussão foi possível observar como tratar de assuntos morais por meio de 
narrativas auxilia a criança no processo de compreensão do que é moral ou imoral, 
justo ou injusto, bom ou mal e todo o tipo de dualidade em que está imerso o ser 
humano. Esta pesquisa utilizou o grupo focal como método de coleta de dados e 
utilizou a análise textual discursiva para análise dos dados coletados. A pesquisa 
conta com os aportes teóricos de Jean Piaget, Rubem Alves, Bruno Bettelheim, 
Kohlberg, entre outros.  
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Palavras-chave: Desenvolvimento Moral;  Ester;  Literatura infantil 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: Pensando a interface Umbanda e Educação: por um 
projeto de ensino religioso não confessional 

Autor: Vitória Marques Bergo 

Instituição Financiadora: Universidade Federal de Juiz de Fora 

Resumo:  
Introdução:Através desta comunicação propõe-se pensar a permanência de um 
projeto de Educação laica, não confessional, refletindo a importância das diferentes 
e plurais manifestações de religiosidades no Brasil estudadas pela Ciência da 
Religião. Problematizo a importância de se pautar o debate sobre o ensino religioso 
não confessional, concepção tal que vem sendo ameaçada diante do 
conservadorismo político e da crescente intolerância religiosa no país. 
Metódos:Traçando um olhar crítico a partir das linguagens e signos da religião de 
Umbanda, a religião é pensada diante da sua historicidade, ressaltando a matriz 
africana que conduz a uma prática religiosa contra hegemônica, com suas 
possibilidades de enfrentamentos no presente diante das violências estruturais que 
o racismo brasileiro impõe. Objetivo: Refletir brevemente como o conservadorismo 
desafia a permanência dos cultos de terreiro, articulado ao racismo para 
invisibilização dessa expressão religiosa e suas contribuições culturais nos 
currículos escolares. Resultados e Conclusão:Problematizar as religiões de matriz 
africana no contexto do ensino religioso, dentre contradições, alteridades, 
intolerâncias enfrentadas é também uma tentativa de visibilizar cosmovisões 
distintas daquelas hegemônicas, contrariando os epistemicídios que um projeto de 
Educação cada vez mais embranquecida apresenta, ultraconservadora, 
privilegiando religiões cristãs hegemônicas. O Ensino confessional preserva uma 
visão unívoca de identidade cultural, historicamente estabelecida pelos discursos 
de colonialidade que estão ainda presentes sendo reforçados e disputados em 
nosso imaginário. 

Palavras-chave: Racismo Religioso; Umbanda; Educação; Intolerância Religiosa, 
Confessionalidade. 

 enbsp; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GT 2 - RELIGIÃO COMO TEXTO: 

 LINGUAGENS E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO SAGRADO NA ARTE DE 
CONFALONI  

Autor: Ana kelly Ferreira Souto Pinto  

Resumo:  
Pretende-se pôr em diálogo o texto pictórico do artista Frei Nazareno Confaloni a 
partir dos afrescos no interior da igreja do Rosário na Cidade de Goiás. Defende-se 
que a arte de Confaloni ao trazer passagens bíblicas cujos personagens foram 
caracterizados pela própria população vilaboense, constituiu-se como atividade de 
construção social no sentido de trazer o profano, isto é, as pessoas da cidade para 
compor o sagrado. Ao fazer isso, mostra que tudo pode ser profano ou sacralizado, 
desde que as ações sejam convertidas para Cristo. Pretende-se analisar a partir de 
alguns conceitos das ciências da religião acerca do sagrado, como o ato de levar 
homens e mulheres reais para dentro do espaço sagrado do templo reproduzidos 
em símbolos pictóricos sacros, pode ter impactado a sociedade da cidade de Goiás 
da época. O referencial teórico será a partir de Rudolf Otto, Nicea Eliade e Peter 
Berger, pois se existe uma estrutura na qual o fenômeno religioso se dá e tende a 
se repetir em diversas religiões, caso a ideia do sagrado rompa com a estrutura dos 
elementos que deve conter o sagrado, essa religião não se sustenta. Assim 
pretendemos analisar mutatis mutandis, sob esses referencias, o impacto da obra 
de Confaloni no interior da Igreja do rosário em Goiás. 

Palavras-chave: sagrado; profano; arte; experiência; religião; numinoso; mistério 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: A judeofilia no protestantismo brasileiro à luz da 
hermenêutica filosófica de Paul Ricoeur 

Autor: André Daniel Reinke 

Resumo:  
O objeto da nossa pesquisa em doutorado é a “judeofilia” percebida em diversos 
setores da igreja protestante brasileira. Entende-se por judeofilia a paixão por tudo 
o que está relacionado aos judeus. Exemplos são a incorporação de palavras 
hebraicas, uso de símbolos do judaísmo e assimilação de rituais judaicos; o 
entusiasmo nas viagens à Terra Santa; a cen-tralidade do povo judeu em algumas 
escatologias apocalípticas; o movimento sionista cristão de apoio ao Estado de 
Israel; e o comércio de produtos judaicos. A hipótese de nossa pesquisa parte do 
fato do cristianismo e judaísmo partirem de um mesmo texto sagrado, a Bíblia He-
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braica. Neste sentido, a judeofilia seria um fenômeno relacionado à leitura do texto 
produzido no passado e sua incorporação à vivência cotidiana no presente. Emerge 
o problema do “mundo do texto” da Bíblia Hebraica e de sua apropriação para a 
constituição de identidades narrativas dos seus leitores ao longo da história. É 
notável o fato de que Paul Ricoeur afirme que o Israel bíblico é o grande exemplo de 
um “povo que tirou sua identidade da própria re-cepção dos textos que ele 
produziu”. Partimos do pressuposto de que cristãos também o fize-ram para 
constituir suas próprias identidades narrativas. O fato da judeofilia emergir apenas 
no protestantismo contemporâneo, e não antes ou em outras vertentes cristãs, nos 
leva à hipó-tese da influência da hermenêutica literalista do texto bíblico desde os 
séculos XVI até o XX. O objetivo da comunicação é apresentar os fundamentos do 
referencial teórico de nossa tese. 

Palavras-chave: Judeofilia; Protestantismo; Judaísmo; Hermenêutica Filosófica; 
Identidades Narrativas.  

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Nietzsche e Vattimo: Linguagem como metáfora e 
experiência religiosa pós-metafísica 

Autor: André Luiz Alves da Silva 

Resumo:  
Introdução:Para Gianni Vattimo o anúncio de Nietzsche acerca de morte de Deus 
não é o fechamento definitivo ao discurso da religião. O próprio filósofo alemão, 
lembra Vattimo, diz que Deus ainda continua com sua sombra a projetar-se na 
sociedade. Também propõe a criação de novos deuses. Assim, Vattimo visualiza a 
possibilidade ainda na contemporaneidade de uma experiência religiosa pós-
metafísica, que entende como possível, com seus conceitos de pensamento fraco 
e liberação da metáfora.Objetivos:Refletir acerca da potência da concepção de toda 
linguagem como metafórica, possibilitando, assim, a compreensão da experiência 
religiosa na contemporaneidade em uma hermenêutica pós-metafísica. 
Método:Analisar um texto de juventude de Nietzsche Sobre verdade e mentira em 
um sentido extramoral (1873), no qual o traça a genealogia da palavra, do conceito 
e da verdade, evidenciando a linguagem como invenção no tempo e, portanto, 
sempre, desde sua origem, essencialmente metafórica. Em seguida articular este 
texto com o de Vattimo O Deus que morreu, capítulo de seu livro Depois da 
Cristandade: Por um cristianismo não religioso (2002), no qual o autor 
enfaticamente afirma a liberação da metáfora de seu sentido único como o que 
possibilitaria uma experiência religiosa pós-metafísica em mundo secularizado e 
plural. Resultados: Mostrar um sentido em que a religião possa ser compreendida 
e estudada pelo filósofo e pelo cientista da religião, a saber, seu caráter linguageiro-
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metafórico. Conclusão:Tal caráter linguageiro-metafórico é sempre referente a um 
algo mais da experiência humana e, portanto, um fenômeno da cultura passível de 
estudo científico. 

Palavras-chave: linguagem; metáfora; pós-metafísica; religião 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: O lugar do sistema discursivo literário nas Ciências da 
Religião 

Autor: Antonio Geraldo Cantarela 

Resumo:  
As interfaces entre os campos dos saberes literário e teológico – cunhadas sob o 
nome “teopoética” – configuram um debate consolidado há várias décadas, com a 
presença de mais de uma centena de pesquisadores, no Brasil, e uma produção 
bibliográfica que, já em 2016, ultrapassava mil títulos. Entretanto, as pesquisas e 
produções acadêmicas sobre as relações entre os estudos literários e as Ciências 
da Religião, em sentido estrito, mostram-se relativamente pouco numerosas. 
Ancorada nesse pressuposto, esta comunicação propõe-se a destacar algumas 
questões relacionadas ao lugar do sistema discursivo literário nas pesquisas do 
âmbito dos estudos da religião. Parte-se da pergunta: em que medida o texto 
literário pode ser tomado como fonte ou matéria para o estudo do fenômeno 
religioso? Ou, como podemos saber se o texto literário oscila na direção do fora do 
texto indiciando um fato religioso singular? Metodologicamente, tomam-se como 
referência teórica vieses que debatem criticamente as relações entre a literatura e 
as vivências históricas, entre o fictum e o factum. Dentre os resultados do debate, 
pode-se destacar: i) a recepção do texto literário, em sua autonomia, como 
“encenação” de mundo; ii) a compreensão do texto literário como “documento” de 
seu tempo histórico; e iii) a indicação de horizontes possíveis de interpretação da 
“religião como texto” a partir de perspectivas de teorias estéticas e da crítica 
literária. 

Palavras-chave: Sistema discursivo literário; Ciências da Religião; Ciências da 
Linguagem Religiosa.  

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: As concepções de Mircea Eliade sobre Mito, Tempo e 
Espaço Sagrados e a festa da Páscoa 

Autor: ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO 

Resumo:  
Mircea Eliade graduou-se em filosofia em 1928. Após passar por experiência com 
o hinduísmo, especializou-se em história das religiões, escrevendo várias obras 
sobre o mito, os símbolos e as concepções do sagrado e do profano em diversas 
civilizações. A presente comunicação tem como objetivo apresentar uma parte da 
pesquisa acadêmica sobre o pensamento eliadiano acerca do Sagrado e do 
Profano. Como base no livro “Mito do Eterno Retorno” (1949), comunicaremos a 
importância da linguagem mítica e simbólica, bem como as denominadas 
hierofanias, isto é, as manifestações do sagrado ao homus religiosus. Para Eliade, 
o sagrado tem a função de dar sentido ao mundo, pois, assim como o espaço, o 
tempo não é homogêneo, existindo no mundo “intervalos de Tempo sagrado, o 
tempo das festas”. Também sustenta que “participar religiosamente de uma festa 
implica a saída da duração temporal ‘ordinária’ e a reintegração no Tempo mítico 
reatualizado pela própria festa. Consequentemente, o Tempo sagrado é 
indefinidamente recuperável, indefinidamente repetível.” (ELIADE, Sagrado e 
Profano). Essa percepção de tempo encontra semelhança em diversas festas 
cristãs. Por outro lado, o magistério católico sempre ensinou que “do mistério 
pascal nasce a Igreja. Por isso mesmo a Eucaristia, que é o sacramento por 
excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial.” (JOÃO 
PAULO II: Ecclesia de eucaristia, Paulinas). Utilizando o método hermenêutico, 
serão analisadas as obras mencionadas na esperança de apresentar elementos que 
evidenciam a harmonia entre a concepção sobre a Páscoa com conceitos 
defendidos por Eliade sobre Tempo e Espaço Sagrados. 

Palavras-chave: Eliade; Mito; Tempo; Sagrado; Páscoa 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: O rap como agência de produção de linguagens da religião 

Autor: Bruno de Carvalho Rocha 

Instituição Financiadora: CNPQ 

Resumo:  
O rap é um gênero musical reconhecido por congregar principalmente música, 
poesia e política. Como parte da cultura hip-hop, o rap insere-se como linguagem 
cancional da periferia responsável por ser e mediar sentidos sociais, subjetivos e 
estéticos. A partir desse contexto, os rappers agenciam complexos mundos 
míticos, poéticos e ficcionais. Partindo do conceito “letramentos de reexistência”, 
apresentado no livro Letramentos de reexistência. poesia, grafite, música, dança: 
Hip-hop, de Ana Lucia Souza (2011), podemos compreender o rap/hip-hop 
enquanto uma agência onde sujeitos periféricos experienciam a linguagem em seus 
diversos modos. Assim, para esta comunicação, o rap torna-se também um lugar 
privilegiado de produção e compartilhamento de múltiplas identidades, 
experiências e linguagens religiosas. Veremos a partir dos grupos Racionais Mc’s e 
Síntese, bem como os rappers Emicida, Djonga e Alice Guél, dimensões míticas, 
fenomenológicas e simbólico-teológicas presentes no rap nacional. Sabendo a 
limitação que nos é imposta pela genialidade/complexidade dos assuntos e obras 
citadas, os poucos, mas significativos exemplos que serão recortados, nos 
ajudarão a título de introdução ao tema, desenvolver um olhar panorâmico sobre o 
rap como uma agência de produção de linguagens e letramentos religiosos. Nossa 
principal hipótese é de que o rap enquanto canção de (re)existência, cria e mobiliza 
sentidos da religião. Podendo, assim, tomá-lo como um tipo de linguagem 
privilegiada de compreensão das  religiões. 

Palavras-chave: Rap; Linguagem; Religião. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: COMUNICAÇÃO INDIRETA E EXPERIMENTAÇÃO EM "A 
REPETIÇÃO" 

Autor: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI ALVES 

Resumo:  
O pensador dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard, através do pseudônimo 
Constantin Constantius, expõe na obra A repetição reflexões e experimentos 
pessoais indagadores da possibilidade da repetição. Desenvolve sua reflexão pelo 
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esforço de delineamento do conceito, bem como pela observação atenta à 
interioridade e às relações interpessoais e sociais distintivas do ser humano. Além 
de perscrutar a própria vida em sua investigação, usa sua imaginação para criar um 
jovem a quem não dá nome. O rapaz assim concebido escolhe-o como confidente, 
a fim de compartilhar seus conflitos interiores quanto ao amor por uma moça. 
Impressionado com a pureza e a sinceridade com as quais confessa sua paixão e 
seu dilema, qual seja, o de não se sentir capaz de corresponder ao interesse da 
amada, o pseudônimo conclui que o jovem fora invadido pela idealidade do amor. 
Constantius, assim, assume a tarefa de investigar o âmago dessa experiência e os 
movimentos existenciais manifestos pelo rapaz. Procura compreender e constatar 
a repetição na vida, em seus fenômenos e suas relações, por um duplo 
empreendimento: voltar-se a si mesmo, seu cotidiano e suas experiências, assim 
como observar o jovem e seus conflitos interiores. Com o objetivo de analisar a 
busca do pseudônimo pela repetição, será apresentada a comunicação indireta 
concebida por Kierkegaard a partir do subtítulo de A repetição: “um ensaio em 
psicologia experimental”. A conclusão proporá a negatividade do conceito de 
repetição como indicativo de que o movimento existencial-religioso e a 
transcendência constituem o âmbito superior de sua manifestação. 

Palavras-chave: Comunicação indireta; Existência; Experimentação; Repetição. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Textura sensorial-estética de Pilato en la narrativa 
mateana 

Autor: Carlos Olivares 

Resumo:  
Esta comunicación propone examinar narrativamente la figura de Pilato en el 
evangelio de mateo empleando las herramientas operacionales que la perspectiva 
sensorial-estética metodológicamente propone. El criticismo socio-retórico, una 
perspectiva interpretativa que formula examinar un texto usando diferentes lentes 
metodológicos (ROBBINS, 1996). A fin de que el interprete establezca el significado 
lingüístico de los signos, eventos, conceptos e ideas presentes en el documento 
examinado, la textura interna establece el análisis literario y sincrónico de seis 
tejidos, siendo uno de ellos el de la textura sensorial-estética. Teniendo en mente 
la libertad metodológica que el criticismo socio-retórico establece (COMBRINK, 
2003; ROBBINS, 2002; 2004), el presente trabajo establece el examen de esta último 
tejido. La textura sensorial-estética conjetura que la urdimbre literaria que 
conforma un texto expone directa o tácitamente sentidos de carácter heterogéneo.  
La implementación de las ejecuciones sensoriales que los personajes en un relato 
proyectan (pensamiento, emoción, sonido, etc.), constituyen, metodológicamente, 
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un constructo literario. Es tarea del interprete observar la forma en que el autor o 
narrador de un texto caracteriza las acciones ejecutadas por los actores de una 
trama, sean estas expresadas en la conformación de la comunicación, la 
sensibilidad de un evento o la materialización de una acción.  

Palavras-chave: Evangelho de Mateus; Criticismo Socio-Retórico; Vernon Robbins; 
Textura Sensorial-Estética; Criticismo Narrativo; Estudos Literários 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: O SAGRADO MEDIADO PELO COTIDIANO NA POESIA DE 
ADÉLIA PRADO 

Autor: Cleber Eduardo da Paixão  

Instituição Financiadora: Univerversidade Metotodista de São Paulo  

Resumo:  
Na tradição Cristã, apesar de o acesso ao sagrado ter um ponto fulcral, a saber, a 
encarnação do verbo, ao longo do tempo, a mediação dos credos, confissões, texto 
sagrado e a autoridade eclesiástica acabaram alcançando um status privilegiado. 
No entanto, quando nos debruçamos na poesia de Adélia Prado constatamos que o 
cotidiano, o corpo, a casa, isto é, o ordinário é repensado como uma espécie de 
templo lírico e, portanto, também se apresenta como mediador do sagrado. O 
objetivo dessa apresentação é a exposição, em linhas gerais, dos contornos da 
relação com o cotidiano na poesia de Adélia Prado, essa poetisa para quem é 
justamente na peculiaridade das instâncias mais banais que podemos entrever os 
vestígios do sagrado. Se, por um lado, a poesia e a religião estão, no caso de certas 
tradições poéticas, ligadas à ideia do extraordinário, a dicção poética de Adélia 
Prado, por outro lado, mantém uma tensão entre o sagrado e o cotidiano. Na poesia 
de Adélia o mistério “sai” do seu recôndito e se encarna no dia a dia, no fogão, na 
roupa lavada e na prosa do final da tarde. A metodologia utilizada será a revisão 
bibliográfica de Adélia Prado, bem como de autores que de alguma forma 
vislumbraram no cotidiano uma epifania do sagrado. Espera-se, assim, demonstrar 
que a linguagem poética adeliana deixa entrever que o cotidiano está grávido da 
presença divina. 

Palavras-chave:  Adelia Prado; Sagrado;  Cotidiano; Poesia 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: A Religião como texto: perspectiva ricoeuriana 

Autor: Diclei Manoel da Silva 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Resumo:  
Essa comunicação tem por objetivo apresentar a perspectiva ricoeuriana ao 
compreender a religião como teto. Os conceitos “texto” e "religião" são relevantes 
no sistema ricoeuriano. A compreensão de texto enquanto um instrumento de 
linguagem e de religião enquanto prática simbólica que elucida a essência do ser 
humano, convergem de modo que ambos, a partir da ótica ricoeuriana, possuem 
“sentido” e “significado”. Nesse sentido, a partir da hermenêutica fenomenológica 
ricoeuriana, a religião é vista como texto.Mediante uma pesquisa bibliográfica, 
veremos uma possível abordagem de Paul Ricoeur à religião enquanto portadora de 
sentido. Nesse sentido, veremos que o filósofo francês, parte diretamente da 
manifestação do mundo pelo texto e pela escritura (RICOEUR, 2011, p. 174). E que 
questiona a função de revelação ligada à algumas modalidades de escritura, 
denominada por ele de “poética” enquanto categoria na qual a análise filosófica 
encontra sinais de revelação - que podem ou não responder (ou corresponder) ao 
apelo não impositivo da revelação bíblica - (RICOEUR, 2011, p. 175).  De modo que 
a proposição “mundo novo” na linguagem bíblica pode ser visto como “nova 
Aliança” e “Reino de Deus”, por exemplo. Isso consiste na “coisa" do texto o 
mostrada na frente do texto bíblico (RICOEUR, 2011, p. 179).Portanto, temos o 
propósito de apresentar a perspectiva de Ricoeur acerca da religião de modo a 
expressar a prática religiosa é portadora de sentido. 

Palavras-chave: Paul Ricoeur; hermenêutica; religião, símbolo; sentido 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: VIVÊNCIAS E MEMÓRIAS MARCADAS PELA ORALIDADE: 
análise da produção de sentidos no cotidiano de benzedores e benzedeiras. 

Autor: Giseli do Prado Siqueira 

Resumo:  
A pesquisa sobre o ofício de benzer, realizada a partir de 2015, no município de 
Poços de Caldas – MG, resultou no inventário para o tombamento do bem como 
cultura imaterial na localidade. Benzedores e benzedeiras, nas entrevistas, 
descreveram aprendizagens, experiências e práticas reveladoras de uma sabedoria 
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milenar, instigando-nos a perguntar: o ofício de benzer é um dom ou missão? 
Memórias, registradas em pílulas audiovisuais, tornaram-se objeto da análise da 
produção de sentidos no cotidiano dos agentes do ofício de benzer. Objetiva-se, 
com essa investigação, examinar a força motriz que impulsionou cada agente a 
essa prática, na dinâmica das relações sociais, e são reafirmadas por suas 
produções discursivas. Em seu aspecto geral, o estudo de cunho qualitativo será 
subsidiado metodologicamente pela análise de práticas discursivas (SPINK, 2013), 
definidas por meio de três dimensões básicas: a linguagem (dinâmica, vozes e 
repertórios interpretativos), a história e a pessoa. As entrevistas cotejadas em 
pílulas audiovisuais, como prática discursiva, possibilitaram compreender a 
distinção entre os termos missão e dom, tal como emerge das falas, e não os 
capturar em categorias definidas a priori, condenadas ao uso circular de sentidos 
já produzidos. Mas, reconhecê-los como tessituras, num processo dinâmico, 
ressignificado no cotidiano oportunizando a produção de sentidos singulares. 

Palavras-chave: Ofício de benzer; Produção de Sentidos; Práticas discursivas 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Fascínio Histórico e Subversão Imaginativa: 
apontamentos sobre as interpelações (eid)éticas no romance 'Amada' de Toni 
Morrison  

Autor: Helerson Alves Nogueira 

Resumo:  
A partir das contribuições sobre a teoria dos tropos em Hayden White e das 
concepções teóricas referentes a dinâmica da perda e reconquista da identidade 
humana inscritas no pensamento de Northop Fry, buscamos identificar na obra 
'Amada' de Toni Morrison, como se opera uma tensão criativa entre o fascínio 
histórico e a subversão imaginativa frente aos desafios do aparecimento e 
desaparecimento do(a) outro(a) nas estratégias da narratividade literária e suas 
possíveis interpelações (eid)éticas daí decorrentes. Nesse sentido,  através da 
revisão de literatura, retomamos os pressupostos da metodologia histórica em 
Hayden White e da metodologia literária em Northop Fry, buscando compreender as 
dimensões de continuidade e ruptura entre o discurso realista e o discurso 
imaginativo consoante aos limites e possibilidades da elaboração da prosa 
romântica.O objetivo é investigar a tensão criativa entre fascínio histórico e a 
subversão imaginativa a partir das argumentações de Morrison com respeito ao 
papel do romancista conforme assinalado pela aclamada escritora na obra 'Amada'. 
Em síntese, examina-se linguísticamente a manifestação de certa consciência 
histórica (meta-história) e sua respectiva estratégia prefigurativa (tropológica) 
abarcando diferentes estratégias para ampliar a condição do aparecimento do(a) 
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outro(a), demonstrando que a dimensão da ficcionalidade é parte integrante de 
qualquer estratégia explicativa, ao mesmo tempo em que se amplia as 
possibilidades de superação das impossibilidades ontológicas de um discurso 
apolíneo, sobretudo orientado por certo encadeamento na lógica de uma produção 
de sentido avessa as dimensões da ambiguidade, dos paradoxos e das 
possibilidades do estranhamento do familiar e, não apenas, familiarizar o estranho. 

Palavras-chave: tropos; imaginação; narrativa; história; eidético  

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: Desconstruindo o paulinismo na exegese bíblica 

Autor: Julio Paulo Tavares Mantovani Zabatiero 

Resumo:  
Ao reler Paulo no século XXI - em diálogo com uma grande gama de pensadores e 
pensadoras críticos, desconstrutivos, pós-coloniais, decoloniais, contextualizantes, 
libertários - chego à constatação de que o fechamento de sentido que o ambiente 
da exegese europeia moderna proporcionou aos seus textos deve ser 
desconstruído, sob pena de não conseguirmos mais encontrar em Paulo - como o 
fizeram os reformadores, por exemplo - as sementes para uma nova revisão da 
experiência de fé, da vida comunitária e do propósito do Cristianismo. De modo 
mais concreto, precisamos desconstruir a leitura que reduz Paulo a um paladino da 
justificação do indivíduo, pela graça perdoadora de Deus, concretizada na expiação 
crística e na imputação da justiça pelo Espírito, recebida pela fé em Jesus Cristo 
como o centro de um conjunto de doutrinas e práticas cristalizadas nas 
'verdadeiras' confissões de fé cristãs.Na pesquisa neotestamentária as fontes 
dessa desconstrução estão no ambiente criado pela trajetória entre a nova 
perspectiva e a revisão do conceito de graça por John Barclay. Na pesquisa 
filosófica, as fontes da desconstrução estão no ambiente tenso criado pela 
trajetória entre a teoria crítica,  a crítica genealógica, a crítica desconstrutiva e a 
nova ontologia francesa. Na pesquisa das ciência sociais, no ambiente criado a 
partir da obra de Marcel Mauss e do movimento MAUSS . Na pesquisa 
epistemológica emancipatória as fontes estão no ambiente criado pelos estudos 
pós-coloniais, pela crítica à razão eurocêntrica , pela filosofia intercultural, pelas 
teologias contextuais e leitura popular da Bíblia e pelo pensamento decolonial. 

Palavras-chave: Paulo, Desconstrução, Império, Emancipação, Libertação 

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: Proto-palavras: o antes de vir a existir 

Autor: Letícia Alves Duarte de Souza 

Resumo:  
Na narrativa da criação em Gênesis 1, a terra sem forma e vazia passou a existir 
através da palavra. No prólogo de João, em referência a esta criação, lemos que “no 
princípio era o Lógos”, e este Lógos pelo qual tudo foi feito “se fez carne e habitou 
entre nós”. A poesia enquanto poiésis, criação, é a forma de linguagem pela qual o 
Poeta maior, Deus, traz a existência aquilo que antes não existia. Como forma de 
linguagem, a poesia funda povos e os poetas já foram legisladores e profetas, 
hierofantes, os condutores da experiência do sagrado. Sendo assim, esta 
comunicação tem por objetivo apresentar o conceito da palavra poética trabalhada 
por Karl Rahner em relação à poesia "Antes do nome" da escritora mineira Adélia 
Prado, conduzindo assim as figuras do teólogo e do poeta em um caminho de práxis 
para uma teopoética. As proto-palavras são as primeiras palavras, aquelas capazes 
de revelar aquilo que é dito pelo Totalmente Outro, são as palavras evocadoras do 
mistério. Antes do mundo vir a existir uma palavra foi dita. A poesia, por sua vez, 
apreende a palavra primeira, e esta palavra é dita ao poeta. Sendo reconhecedores 
da palavra poética podemos encontrar "o esplêndido caos de onde emerge a 
sintaxe", pois “quem entender a linguagem entende Deus”.  

Palavras-chave: Proto-palavras; poesia; teopoética; linguagem; palavra; 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: ENTRE NARRATIVAS E MEMÓRIAS: O caso do 
desaparecimento de imagens de santos em Vigia- PA 

Autor: Rafaela do Socorro Moraes Favacho 

Resumo:  
Essa pesquisa é fruto de um projeto correspondente a uma observação no 
município de Vigia localizado na mesorregião do Nordeste do Pará, uma das 
cidades mais antigas do estado, objetivando compreender como o furto de imagens 
sacras influenciou a memória social do povo de Vigia e quais os aspectos 
simbólicos perpetuados nas gerações, considerando a moral e valores que 
repercutiram na época e se estes estão vivos atualmente no contexto das novas 
gerações.  A metodologia se deu por levantamentos de fontes bibliográficas 
tratando de furtos de arte sacra no Brasil, especificamente no Pará e suas cidades, 
considerando também documentos como jornais, boletins, revistas, fotos de época 
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e outros documentos históricos, dando ênfase ao furto das imagens de Nossa 
Senhora de Nazaré e de São Luís Gonzaga, além de entrevistas com pessoas que 
vivenciaram o caso.  A pesquisa teve constatações iniciais sobre a realidade das 
pessoas que perdem suas simbologias envolvendo a presença de furto nas 
instituições religiosas pesquisadas que constitui elo entre arte-crença-sociedade, 
ao lado de sua coletividade no que pulsa sua fé.  As imagens foram encontradas e 
o Prefeito da época José Ildone Soeiro decretou que o dia 14 de fevereiro fosse 
feriado municipal.  Tudo isso mostra a força e a importância dos sentimentos 
religiosos relativos às imagens de devoção.  A arte sacra é fundamental para a vida 
religiosa e social de uma comunidade. 

Palavras-chave: Memória social; Simbologias; Fé. 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Articulações sobre Romaria, Procissão e Turismo 
Religioso 

Autor: Ricardo Augusto Fabiano Chiminazzo 

Resumo:  
O deslocamento das pessoas como parte de um ritual ou como performance 
religiosa é uma das fascinantes facetas da devoção. Muitas religiões incentivam, 
aceitam e até mesmo exigem tais deslocamentos e a Igreja Católica, 
particularmente, usa diversas nomenclaturas para tais deslocamentos.O objetivo 
aqui é distinguir as atividades do título, para esclarecer o uso de uma nomenclatura 
em detrimento de outra como recursos didático e científico. E sua necessidade 
surgiu por ocasião da elaboração do projeto de minha dissertação de mestrado, 
pois a literatura nacional sobre o assunto, frequentemente trata os termos Romaria 
e Peregrinação como sinônimos, enquanto há muito preocupação em distinguir 
ambos do Turismo Religioso.Aproveitar para tecer consideração sobre as 
Procissões pois noto que muitos não católicos confundem-se sobre esse 
formato,Não é incomum nas religiões encontrarmos deslocamentos de seus fiéis 
em busca de um centro sagrado. A essa jornada realizada por um devoto de uma 
determinada religião ate um lugar considerado sagrada por essa mesma religião é 
chamada peregrinação.Ocorre que a igreja católica reconhece diversas formas de 
deslocamento que podem variar na forma, no ritual e na distância percorrida e tais 
definições nem sempre são claras, muito pelo contrário, é possível encontrar 
diversas “zonas cinzentas” que impedem definições absolutas.Assim, o que se 
pretende - na medida do possível - evitando-se divisões cartesianas  é parametrizar 
a diferenças entre as terminologias para facilitar seu uso em estudos. 
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Palavras-chave: romaria;peregrinações;deslocamentos 
religiosos;procissões;turismo religioso 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: O problema da verdade e os critérios de validação do 
conhecimento: lugar do discurso epistemológico e religião. 

Autor: Rízia Eduarda Andrade 

Resumo:  
A verdade aparece nos discursos humanos como uma obviedade nada simples, 
principalmente quando se tenta provar ou fundamentar os critérios de validade 
desta ou daquela verdade anunciada. Este trabalho, que tem um caráter descritivo, 
procura abordar os caminhos e descaminhos da verdade dentro dos princípios 
fundamentais que baseiam a ciência tal como tem sido majoritariamente aceita 
dentro dos círculos acadêmicos atuais. O objetivo principal desta discussão é 
compreender as distinções estruturais entre o verdadeiro considerado do ponto de 
vista de uma epistemologia científica em relação ao verdadeiro levantado no 
contexto estritamente religioso.O empreendimento científico moderno foi 
constituído sobre a égide das dúvidas metódicas tendo no modelo cartesiano sua 
grande expressão epistemológica, portanto, o esforço científico não é um tipo de 
empreendimento que traga em si a certeza, ainda que admita sua possibilidade. 
Desta forma, o que impulsiona a pesquisa científica é muito mais a pergunta do que 
a exatidão da resposta encontrada ao final do processo. Então sendo assim, como 
seria possível ao pesquisador validar corretamente seus achados e torná-los 
viáveis e plausíveis na realidade em que vive?Tal pergunta só pode ser 
adequadamente formulada quando o cientista sabe perceber os  fundamentos 
epistemológicos do seu conhecimento, tal entendimento serve para nortear seu 
trabalho e podendo inclusive definir os resultados e as dimensões de aplicabilidade 
do que é produzido no ambiente acadêmico.  

Palavras-chave: Ciência da Religião; Epistemologia; Modernidade científica.  

enbsp; 
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Nº: 18 

Título da documentação: Os oráculos em Adélia Prado. 

Autor: Rosineide de Aquino Oliveira  

Resumo:  
O presente trabalho se constrói a partir da relação entre Literatura e Religião sob 
viés da perspectiva do diálogo buberiano sobre o qual nos remete à compreensão 
hermenêutica de como a primeira se apresenta como expressão da alma, abrindo 
espaço para elucidar a poética da narrativa humana em confluência com a segunda 
quando esta se volta às questões do cotidiano imbricadas no âmbito literário no 
qual se revela a poesia como linguagem religiosa. Neste ínterim, o fazer científico 
em torno do uso do termo religião recai sobre inúmeras possibilidades de 
abordagem interdisciplinar que está para além de sua definição da qual perpassa a 
função redentiva do ponto de vista simbólico, sobre o qual nos instiga a 
compreender como se perfaz a presença do sagrado em consonância com a 
construção poética voltada a religiosidade presente na poesia adeliana. A 
metodologia adotada abarca o método hermenêutico para a análise dos poemas – 
Estação de Maio e Aura – que compõem a obra Oráculos de Maio da poetisa mineira 
Adélia Prado. Sendo assim, este trabalho é um desdobramento da pesquisa – em 
andamento – para a dissertação de mestrado do PPGCR da UEPA, sob orientação 
da Profa. Dra. Kátia Marly Leite Mendonça e do Prof. Dr. Douglas Rodrigues da 
Conceição. 

Palavras-chave: Adélia Prado; poesia; literatura; religião.  

enbsp; 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT 3 - ESPIRITUALIDADES CONTEMPORÂNEAS, 
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Nº: 1 

Título da documentação: A Ética Espiritualista e Cristã de Pietro Ubaldi e as Bases 
de Uma Nova Civilização 

Autor: Alexsandro Melo Medeiros 

Resumo:  
Pietro Ubaldi foi um filósofo espiritualista italiano que escreveu um total de 24 
obras. Dentre essas obras temos A Nova Civilização do Terceiro Milênio que, como 
o próprio título sugere, aponta para a possibilidade de construção de uma nova 
civilização e pressupõe a necessidade de uma ética que, no caso em análise, é uma 
ética de base espiritualista e cristã. O objetivo desta comunicação é, portanto, 
destacar os aspectos desta ética que o filósofo italiano considera como essenciais 
para se pensar uma nova civilização e como metodologia adotamos a pesquisa 
bibliográfica. Uma Nova Civilização não irá se constituir sem um “homem novo”, 
que abandone o método da força e da astúcia, em favor de uma ética altruísta: 
espiritualista porque leva em consideração a existência do espírito e cristã porque 
coincide com o preceito evangélico da Boa Nova do Cristo que define como maior 
mandamento o amor. O filósofo italiano ressalta que o mandamento do Evangelho, 
ama ao teu próximo como a ti mesmo, constitui “um princípio de coordenação 
social”, o que reforça a ideia de que a ética está diretamente relacionada com a vida 
em sociedade. Finalmente, é válido salientar que, embora sua ética tenha essa 
característica de uma ética espiritualista e cristã, Ubaldi não professa nenhuma 
religião específica e adota como princípio de sua filosofia o da universalidade, o que 
implica na consideração do pluralismo religioso, do diálogo inter-religioso e de que 
todas as religiões tem um papel a cumprir no campo social 

Palavras-chave: Ética; Altruísmo; Amor; Espiritualidade; Sociedade 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: A sabedoria da floresta:  ayahuasca, experiência mística e 
impacto público.  

Autor: Amanda Juliane Vicentini 

Resumo:  
IntroduçãoO Santo Daime é uma religião brasileira que incorpora no seu eixo 
doutrináriofundamentalmente elementos do xamanismo amazônico e do 
cristianismo popular. Essadoutrina fundada 1930, no interior do Acre faz uso da 
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ayahuasca, uma bebida psicodélica sagrada, usada há milhares de anos pelos 
povos indígenas da floresta amazônica.Objetivos Elaborar elementos para a 
construção de uma Teologia levando em conta os efeitos psicofarmacológicos da 
bebida e o contexto ritual da experiência. Refletir como a experiência com a 
ayahuasca  pode impactar a esfera pública com sua grande potencialidade 
terapêutica e espiritual em casos de males como a depressão e a dependência 
química.MétodoO trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e um 
trabalho de observação emcampo na igreja Daimista Céu da Nova Vida, conhecida 
como uma “casa de cura”. ResultadosA pesquisa compreendeu que a religião do 
Santo Daime abre um novo campo de pesquisa para a Teologia, pois oferece um 
campo profícuo de reflexão entre religião, experiência espiritual ebem-estar 
público. Além disso, compreendemos que o Santo Daime também pode 
desenvolverimportantes e produtivos diálogos entre cristianismo e xamanismo; e a 
ayahuasca, como umenteógeno, pode servir como notável elemento para novas e 
pioneiras hermenêuticasteológicas.ConclusãoAcreditamos que a pesquisa abre um 
campo de possibilidades para futuras pesquisas. Tanto dentro de uma perspectiva 
enteogênica que fornece novas dimensões para a compreensão teológica, mas 
também de diálogo e valorização dos saberes ancestrais e nativos que nos ajudam 
a recuperar parte de uma espiritualidade perdida, além de nos ajudar no combate 
das mazelas do nosso tempo. 

Palavras-chave: Santo Daime; ayahausca;Teologia Pública 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: COMUNHÃO ANGLICANA E IGREJA CATÓLICA ROMANA: 
ENTRE O DIÁLOGO E O SILÊNCIO. 

Autor: Benedito Tadeu dos santos 

Instituição Financiadora: IAET 

Resumo:  
O presente texto propõe uma análise sobre o diálogo bilateral entre a Igreja Católica 
Romana e a Comunhão Anglicana. Seguindo o “espírito” do Concílio Vaticano II, 
principalmente estimulado pelo Decreto “Unitatis Redintegratio” (sobre o 
Ecumenismo), que no capítulo III,798, reconhece que mesmo depois de mais de 
quatro séculos de divisões, a Comunhão Anglicana continuou, mesmo que 
parcialmente, a conservar as tradições e estruturas católicas. Portanto, a 
comunhão plena e visível, era uma realidade palpável, mediante sérios critérios 
observados por ambas as tradições. O Papa Paulo VI em acordo com o Arcebispo 
de Cantuária, Michael Ramsey em 1967, conseguiram vislumbrar um facho de luz 
surgindo no horizonte. Mas questões “espinhosas” como: Doutrina Eucarística, 
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Ministério e Ordenação e Autoridade na Igreja, foram matérias de ardor teológico 
para a então instituída ARCIC (Anglican – Roman Catholic International 
Commission – Comissão Internacional Anglicana – Católica Romana). O relatório 
final apresentado na primeira fase não fugiu das realidades de conflitos construídos 
pela história, mas a consciência de que ambas as tradições fazem parte do povo de 
Deus, suscitou a esperança de uma koinonia autêntica. O relatório final não foi 
aceito plenamente por todas as províncias da comunhão anglicana, e em contra 
partida a Declaração “Dominus Iesus”em sua conclusão  reafirmou ser a Igreja 
Católica Romana a única e verdadeira religião. Somadas as deliberações feitas pela 
Comunhão Anglicana, as comissões formadas por clérigos e leigos, no tocante à 
sexualidade humana e gênero, contribuíram para o silêncio existente, 
institucionalmente entre ambas as tradições.   

Palavras-chave: Anglicanismo; Catolicismo; Ecumenismo; Diálogo bilateral. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: ESPIRITUALIDADE DE CONVÍVIO PLURAL: PERSPECTIVAS 
TEOLÓGICAS PARA A MISSÃO EM DIÁLOGO 

Autor: Dirce Gomes Silva 

Resumo:  
Introdução: Nos tempos atuais percebe-se que a existência humana cada vez mais 
está necessitada de conviver com as diferentes formas de crer. Tal realidade 
impulsiona a igreja a refletir sua missão considerando a importância do diálogo e 
da espiritualidade para o convívio plural. O propósito deste estudo é percorrer o 
tema apresentando possiblidades de compreender a realização da missão da igreja 
tendo por base a espiritualidade dialogante como algo dinâmico, que envolve não 
somente conhecimento mútuo, mas também mútuo enriquecimento, ou seja, uma 
disposição sincera em aprender e receber dos outros, e por intermédio deles, os 
valores positivos de suas tradições. Neste sentido, implica-se um caminho de 
esvaziamento sem pretensões absolutas, com permuta fraterna dos respectivos 
dons que favorecem uma maturidade cada vez maior, a qual gera a comunhão e o 
convívio no contexto contemporâneo de pluralidade.Objetivo: Abordar as questões 
da missão em diálogo a partir de uma epistemologia que emana da espiritualidade 
de convívio plural.Método:  O método utilizado será uma análise bibliográfica e 
documental, principalmente de teólogos e teólogas que apresentam o exercício de 
reflexão teológica, em conexão com os princípios e valores do convívio 
conversacional plural. Resultados:  Espera-se a compreensão teológica da 
experiência no convívio em uma sociedade eminentemente plural, sociocultural e 
religiosa.Conclusão: Faz-se mister, portanto, considerar a importância da missão 
em diálogo, cuja espiritualidade transforma a perspectiva da prosperidade em 
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gratuidade, o narcisismo em altruísmo e o egoísmo em gestos de fraternidade e 
solidariedade. 

Palavras-chave: Missão; Diálogo; Espiritualidade; Convívio; Plural 

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: Do Pluralismo Religioso ao Princípio Pluralista 

Autor: Ernani Francisco dos Santos Neto 

Resumo:  
O pluralismo religioso é um fenômeno moderno que se destaca nos dias atuais não 
apenas por revelar uma pluralidade de antigas tradições e de novas expressões 
religiosas no espaço social, mas também por cintilar novas dinâmicas do universo 
religioso. Tal fenômeno não é recente, ressurge na modernidade atrelado aos 
fenômenos do seu tempo, tornando-se um verdadeiro desafio. Diante dessa 
situação desafiadora surge, como método de leitura, o Princípio Pluralista. O estudo 
trata-se, portanto, de uma revisão bibliográfica que pretende refletir sobre o 
Pluralismo Religioso defendido por Peter Berger, bem como, as origens, bases 
conceituais e aplicações do Princípio Pluralista proposto por Cláudio Ribeiro. O 
exame evidencia que a temática é muito debatida e passou a ser uma preocupação 
de vários estudiosos, além de ser abordado em vários campos do saber, o 
pluralismo religioso ganhou destaque no campo de estudos da(s) Ciência(s) da(s) 
Religião(ões) e na Teologia. Ambos os autores buscam, em diferentes caminhos, 
problematizar a pluralidade religiosa presente no globo. Berger, o sociólogo, lança 
mão do paradigma do pluralismo religioso para explicar as mudanças ocasionadas 
pela modernidade no tocante a religião. Ribeiro, o teólogo, propõe como método 
hermenêutico de análise teológica dessa realidade plural e religiosa: o Princípio 
Pluralista. Este princípio ainda não está acabado, encontra-se em construção, visto 
a crescente e continuada produção acadêmico-científica. O principal objetivo, 
segundo o seu formulador, é servir como instrumento de análise da complexa 
realidade social, ou seja, de uma realidade plural e, acima de tudo, religiosa.   

Palavras-chave: Pluralismo Religioso; Princípio Pluralista; Religião; Sociologia; 
Teologia. 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: ORAÇÃO DE PETIÇÃO: UMA ANÁLISE À LUZ DE ANDRÉS 
TORRES QUEIRUGA 

Autor: Felipe de Moraes Negro 

Resumo:  
Objetiva-se nesta comunicação apresentar uma reflexão sobre a temática da 
oração de petição a partir da perspectiva de Andrés Torres Queiruga que se destaca 
por fazer uma teologia diálogo com os paradigmas do mundo contemporâneo. Para 
atingir este objetivo, pretende-se mostrar que a problemática do mal atravessa os 
tempos, e continua sendo pertinente na atualidade, uma vez que “O mal não é 
castigo, mas sim a passagem inevitável do crescimento em toda existência finita”. 
E num segundo momento,  procurar-se-á explicitar a oração de petição com uma 
apelativa urgência em sua maneira de se materializar. Sob a óptica queruguiana, 
torna-se  urgente rever profundamente o modo de orar, para que a oração se molde 
à nova imagem de Deus que os tempos agora exigem. Assim sendo, ao longo desta 
comunicação oral apresentar-se-á reflexões embaladas pelo mal neste contexto 
hodierno, para que ao final, a partir de Andrés Torres Queiruga, mais precisamente 
a partir de sua obra “Repensar o mal – Da Ponerologia à Teodicéia”, de modo que 
se oferte ao leitor, o viés oracional em constante atualização diante dos tempos e 
que seja efetivamente e intimamente a construção de laço com Deus, propiciando 
sua revelação, a partir das transformções temporaiss e que seja o limiar continuo 
para a busca de uma humanidade efetivamente comprometida com o bem. 

Palavras-chave: Oração de Petição; Mal; Andrés Torres Queiruga; Deus;  Religião. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Thomas Merton: um peregrino no diálogo inter-religioso 

Autor: Francilaide de Queiroz Ronsi 

Resumo:  
O pluralismo religioso nos convida a buscar formas para que seja possibilitado o 
bom convívio em nossa sociedade. Para o cristianismo, em particular, a realidade 
do pluralismo religioso, com sua atual configuração, conduz-nos a um 
reconhecimento de outras religiões em sua identidade. Segundo Thomas Merton, 
um problema relacionado ao diálogo inter-religioso está no que se refere à 
compreensão do outro. Para ele, no diálogo existe uma tendência e um permanente 
risco de traduzi-lo nas categorias que dizem respeito a si mesmo. Como sair desse 
impasse? Como falar do outro, com solicitude e abertura, sem reduzi-lo aos 
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parâmetros de um eu? Para estas e outras perguntas, contaremos com a 
contribuição de Thomas Merton, um místico consciente do valor da solidão para 
seu crescimento espiritual e da necessidade de se comunicar com as outras 
pessoas. Veremos que a sua relação com Deus acontecia a partir da realidade 
humana. Seu diálogo com outras religiões e, principalmente, com a mística budista 
se dava, dentre outros motivos, por entender que Deus nos fala através dos 
acontecimentos no mundo e que os sinais de crise devem ser interpretados pelos 
homens de religião. Por fim, encontraremos um peregrino que se sentia responsável 
pelo bem do outro e de toda a sociedade, à medida que crescia sua experiência de 
Deus. 

Palavras-chave: Diálogo; Religião; Contemplação; Identidade; 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: PENSAMENTO DECOLONIAL NA TEOLOGIA DE JOSÉ 
COMBLIN E NO MINISTÉRIO PASTORAL DO PAPA FRANCISCO 

Autor: Jose Artur Tavares de Brito 

Resumo:  
O que significa uma “Igreja em saída”? Esta comunicação/artigo, traz à tona o 
pensamento do teólogo belga José Comblin e busca nos escritos dele uma luz que 
tem iluminado a reflexão e documentos do Papa Francisco, fundamentais para uma 
teologia que continua alimentando a caminhada de uma Igreja comprometida com 
os empobrecidos, sobretudo na América Latina. Quer também enfatizar que ambos 
se encontram numa perspectiva do pensamento decolonial. Ambos têm em comum 
a intenção de descrericalizar a reflexão na Igreja e apontam um eixo que conecta a 
questão do mundo do trabalho, da economia, da política, da família, da sexualidade 
encarada com mais realismo e mais verdade da vida. Verifica-se que Comblin e 
Francisco entendem a comunidade eclesial como sujeito da pastoral que é fruto da 
superação do binômio clero-leigo pelo binômio comunidade-ministérios. Partilham 
do mesmo ponto de vista que sem sinodalidade a Igreja fica refém de uma 
eclesiologia esclerosada, conforme as novas bases da eclesiologia do Vaticano II. 
Estes dois personagens estão certos que é a realidade da vida vivida pelos 
empobrecidos que não nos perguntam por “confissões de fé”, mas por “soluções de 
fé”. Enxergar a Igreja como um hospital de campanha onde se tem a urgência de 
curar as feridas passa a ser uma tarefa ética fundamental nos dias atuais. 

Palavras-chave: Decolonialidade;Religião;Sinodalidade;Teologia;Empobrecido.  

enbsp; 
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Nº: 9 

 

Título da documentação: Espiritualidade transhumanista: entre o sonho de babel e 
as promessas da terra prometida 

Autor: José Fabrício Rodrigues dos Santos Cabral  

Resumo:  
O termo espírito é polissêmico. De modo geral, diz respeito a disposição de ânimo, 
estado de espírito, espírito forte e outros. Para o que se intitula espiritualidade 
transhumanista, da palavra espírito, escolhe-se a acepção disposição de ânimo 
para traduzir a seguinte ideia: há no ser humano uma força motriz que o torna capaz 
de visualizar, conceber e atuar a superação de limites biológicos, assimilados 
antropologicamente como próprios da finitude humana. Esta comunicação tem 
como objetivos 1) abrir um espaço de discussão sobre o transhumanismo; 2) 
apresentar traços de uma possível espiritualidade transhumanista; 3) favorecer ao 
campo das Ciências da Religião uma temática controversa. Quanto à metodologia, 
recorrer-se-á aos textos transhumanos e aos autores transhumanistas. O autor 
desta comunicação, no primeiro momento, compartilhará contexto, definições e 
fundamentos do movimento filosófico transhumanista. Seguidamente, apresentará 
um elenco de características em perspectiva comparada que manifesta uma 
possível espiritualidade. Em ato contínuo, demonstrará três escolas de pensamento 
que se transmutam em três posturas de crença: utopistas digitais, tecnocéticos e 
membros da IA benéfica. Sobre os resultados encontrados, a saber: 1) um frutuoso 
objeto de pesquisa, o transhumanismo; 2) uma temática pertinente e controversa, 
logo apropriada às Ciências da Religião; 3) uma fonte de debates que instiga, 
apaixona e engaja, porque talvez seja um dos temas de maior importância da 
atualidade, a IA, da qual se serve o transhumanismo. O autor desta elaboração 
teórica aventura-se a trabalhar ideias em desenvolvimento que visualizam o 
transhumanismo como um movimento filosófico que em seu projeto não pode ser 
ignorado. 

Palavras-chave: Transhumanismo; Datacentrismo; Homo sapiens versus Homo 
deus; Trans-espiritualidade. 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: A espiritualidade do cotidiano.   Ensinamentos e 
Prospectivas da Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate. 

Autor: Ludinei Marcos Vian 

Coautor(es):  
Rafael Martins Fernandes 
 

Resumo:  
Na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco tem por objetivo 
fazer ecoar o chamado à santidade no contexto atual. Tal objetivo nos desafia a 
encontrar meios e aprofundar o sentido de viver a espiritualidade no cotidiano. A 
presente pesquisa analisa os ensinamentos da Exortação Apostólica Gaudete et 
Exsultate e propõe algumas prospectivas a partir dos seguintes questionamentos: 
de que forma a Igreja pode incentivar a busca da santidade no cotidiano para os 
cristãos do século XXI? Como compreender as cruzes diárias como caminho à 
santidade? Qual a contribuição que a exortação apresenta para as diversas linhas 
de espiritualidade existentes no Brasil? O método utilizado é de pesquisa 
bibliográfica. A pesquisa ainda está em andamento, mas já apresenta algumas 
conclusões prévias e que são críveis de avaliação, cita-se: a busca da santidade 
vivida no cotidiano recebe, em Francisco, sua orientação fundamental nas bem-
aventuranças (Mt 5,1-12); o testemunho impulsiona a busca da santidade; a 
urgência de aceitar que também fora da Igreja Católica é possível a vivência da 
santidade; a urgência por uma espiritualidade de comunhão que perpasse as 
diferentes linhas de espiritualidade cristã no Brasil; a busca da santidade, segundo 
as bem-aventuranças, conduz o cristão à transformação da realidade social. A 
Exortação Gaudete et Exsultate é uma luz em tempos de fundamentalismo religioso, 
de incompreensões sociais e de falta de diálogo.  

Palavras-chave: Espiritualidade; Santidade; Sociedade; Cotidiano; Papa Francisco.  

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: O Diálogo a partir do Princípio Pluralista 

Autor: LUÍS FELIPE LOBÃO DE SOUZA MACÁRIO 

Resumo:  
Artigo sobre o princípio pluralista – conceitualizado pelo teólogo cristão metodista 
e professor universitário Claudio de Oliveira Ribeiro, seu formulador, com “um 
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instrumento hermenêutico de mediação teológica e analítica da realidade 
sociocultural e religiosa”, que busca “dar visibilidade a experiências, grupos e 
posicionamentos que são gerados nos ‘entre-lugares’, bordas e fronteiras das 
culturas e das esferas de institucionalidades”, possibilitando novas divergências e 
convergências, “outros pontos de vista, perspectivas críticas e autocríticas para 
diálogo, empoderamento de grupos e de visões subalternas e formas de alteridade 
e de inclusão, considerados e explicitados os diferenciais de poder presentes na 
sociedade” – e sua repercussão entre teólogos, cientistas da religião e outros 
pesquisadores, utilizando como principal fonte de pesquisa a produção 
bibliográfica do referido autor sobre o assunto, para, através de uma leitura 
exploratória, analítica, interpretativa e crítica, destacar sua utilidade para o 
estabelecimento de diversas formas de diálogo – ecumênico, inter-religioso e para 
com a alteridade.  Partindo de sua definição e de suas possíveis aplicações, o 
trabalho tem, por conclusão, a constatação de que o princípio pluralista pode ser 
uma chave para a expansão do diálogo, através da inclusão de novos atores – não 
apenas instituições, mas também indivíduos – até então excluídos pelos 
tradicionais canais de diálogo institucionalizado. 

Palavras-chave: Princípio pluralista; diálogo; religião; alteridade. 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: O que pode um corpo brincante? 

Autor: Marcelo Saldanha 

Coautor(es):  
Ivan Kiper Malacarne 

Instituição Financiadora: CAPES e CNPq 

Resumo:  
Na sociedade moderna, o corpo se transformou em um meio, dentre muitos outros, 
a serviço dos processos de produção. Nesse contexto, no qual se reprime o corpo 
subjetivo por amor à eficácia, tal como afirmou Rubem Alves, brincar é um ato 
questionador da lógica esmagadora do corpo e seus desejos. No brincar, o corpo e 
os afetos não são distintos, como nos faz crer a artificial dicotomia entre corpo 
material e corpo subjetivo, tese tão antagônica à encarnação. Nele, o desejo e a 
imaginação se manifestam como dimensões humanas fundamentais, produzindo 
experiências teológicas e religiosas capazes de contrapor-se ao monismo 
ontológico, com sua ênfase no horizonte de visibilidade que projeta para fora de si 
tudo aquilo que pretende revelar. Propomos uma análise fenomenológica do corpo 
e do brincar, buscando compreender o poder e o contrapoder presente no corpo 
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brincante, esse que se manifesta como co-proprietário na vida, sendo nele que a 
impressão da vida fenomenológica se nos dá, e não por meio da posse de conceitos 
abstratos. Sendo que a vida não é coisa e não está separada do vivente para ser 
capturada por meio da abstração, entendemos que a fenomenologia da Vida de 
Michel Henry possibilita cumprir a intuição de Rubem Alves, unindo a palavra que 
liberta à palavra que brinca. 

Palavras-chave: Corpo; subjetividade; brincar; vida 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: A MÍSTICA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Autor: Márcia Terezinha Cesar Miné Geraldo 

Resumo:  
INTRODUÇÃONesta comunicação objetiva-se analisar a vida e a mística de São 
Francisco de Assis. Apresenta-se um breve histórico de sua vida, com base em seus 
biógrafos, assim como uma cronologia de sua trajetória. Suas experiências 
místicas também são abordadas. OBJETIVOMostrar as três etapas de sua mística 
descritas, com vistas à compreensão do mistério de Deus em sua vida e do sentido 
que ele encontrou para viver a sua vida com Jesus crucificado e ressuscitado. 
METODODiscorre-se sobre o seu carisma, para conhecer o Ordem dos Frades 
Menores, filha predileta de sua inspiração. RESULTADONos últimos anos, algumas 
pesquisas arqueológicas, históricas e literárias forneceram dados que possibilitam 
conhecer um pouco mais sobre esse grande místico de Assis . De nenhum outro 
santo da Idade Média existem, contemporaneamente, tantas biografias. A figura de 
Francisco contrasta com a mediocridade, não somente do século XIII, mas de todos 
os tempos. Como outras testemunhas do Evangelho, mas em nível mais elevado, 
ele apresenta algo de único e original. Seja em relação à sua época, ou em qualquer 
época, Francisco representa a recusa concreta de uma situação contemporânea e 
o começo de uma idade nova .CONCLUSÃOFinaliza-se com uma descrição da 
Ordem de Santa Clara, que hoje conta com aproximadamente 16 mil irmãs de vida 
contemplativa que tão um belo testemunho de entrega radical ao Senhor, e também 
com uma descrição da Ordem Secular Franciscana, em que homens e mulheres 
casados ou que não se sentiam chamados à clausura ou contemplação sentiam o 
desejo de serem franciscanos.  

Palavras-chave: Francisco; Experiência; Mística; Carisma; Ordem. 

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: Possibilidades e limites do princípio pluralista para o 
estudo das espiritualidades ameríndias 

Autor: Maria Cecília dos Santos Ribeiro Simões 

Coautor(es):  
Rita Suriani Lamas 

Resumo:  
Tendo em vista a necessidade de construirmos novas ferramentas epistemológicas 
que abarquem as lógicas das cosmovisões indígenas, com uma base de estudos 
decolonial, notamos a potencialidade do Princípio Pluralista, que tem se mostrado 
cada vez mais como uma potente ferramenta epistemológica. Percebe-se a 
possibilidade de diálogo entre a perspectiva decolonial do princípio pluralista com 
os estudos que compõem minoria dentro da Ciência da Religião, como é o caso das 
espiritualidades ameríndias, que precisam seguir a lógica que orienta o pensamento 
indígena, dificilmente compreendida pelas vias do pensamento 
ocidentalizado.Dessa forma, a presente comunicação pretende levantar reflexões 
sobre as possíveis articulações dos estudos decoloniais nas pesquisas sobre 
religiões ameríndias a partir da Ciência da Religião, tendo como eixo central as 
provocações possibilitadas pelo princípio pluralista como ferramenta 
hermenêutica.  Para tal desafio autores como Cláudio Ribeiro, Tânia Stolze Lima, 
Eduardo Viveiros de Castro e Boaventura de Sousa Santos delineam e direcionam 
as perspectivas que aqui apresentamos. Como resultado prévio conseguimos 
perceber que podemos considerar o princípio pluralista como sendo uma potente 
vertente de perspectiva decolonial a partir da Ciência da Religião, possibilitando que 
categorias forjadas sob a lente do pensamento ocidental possam ser repensadas à 
luz de novos olhares, apontando caminhos que podem ser pensados em conjunto, 
a fim de trazer novas contribuições e novas metodologias para se estudar as 
espiritualidades ameríndias e, ao mesmo tempo, compreender os pontos de 
encontro presentes nas teorias do princípio pluralista, dos estudos decoloniais e 
das cosmovisões indígenas.  

Palavras-chave: espiritualidades ameríndias; princípio pluralista; estudos 
decoloniais; ciência da religião 

enbsp; 
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Nº: 15 

Título da documentação: A DIVERSIDADE RELIGIOSA EM UM GRUPO 
PSICOTERAPÊUTICO 

Autor: Marineide Felix de Queiroz Brito 

Resumo:  
O presente estudo ter o objetivo de abordar o tema relacionado à diversidade 
sociocultural-religiosa em um contexto de grupo psicológico. Pretende-se analisar 
a pluralidade religiosa entre os membros participantes da terapia grupal, buscando 
a integralidade da convivência e a manifestação do diálogo inter-religioso no grupo 
citado. O objetivo desta pesquisa é investigar as causas que levam ao preconceito 
e à intolerância religiosa entre as pessoas envolvidas na terapia psicoterápica e os 
seus relacionamentos interpessoais com dificuldades de socialização devido às 
variadas crenças religiosas existentes. Neste contexto grupal, sabemos que não é 
nada fácil a construção do diálogo inter-religioso, porém se faz necessário 
enfrentarmos esse assunto. O método utilizado foi de uma abordagem qualitativa e 
quantitativa, uma pesquisa de campo, observacional participativa com indivíduos 
frequentadores do processo terapêutico de grupo, maiores de idade, homens e 
mulheres. Nos resultados da pesquisa pôde-se observar que realmente o fator 
relacionado a espiritualidade com as suas variadas religiões existentes nos grupos 
psicoterapêuticos é geralmente causa primária para atritos, desavenças, 
desrespeito e afastamentos entre as pessoas. A dificuldade de compreensão de 
liberdade de escolha pessoal de uma crença religiosa a seguir deve ser entendida e 
respeitada por todos(as) sem julgamento ou desconhecimento precipitado sem que 
haja um diálogo inter-religioso. 

Palavras-chave: Espiritualidade; Diálogo inter-religioso; Grupos terapêuticos; 
Pluralidade religiosa 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Fé e amor na obra de Søren Kierkegaard: contribuições 
para o debate sobre pluralismo religioso 

Autor: Presley Henrique Martins 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A história do pensamento ocidental, desde suas origens, teve, dentre as mais 
diversas perspectivas, de lidar com o problema entre identidade e diferença. Em 
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linhas gerais, a metafísica tentou solucionar esse problema a partir de uma 
dominação da diferença pela igualdade. Filósofos contemporâneos (Adorno e 
Deleuze, por exemplo) apontam para o problema de uma metafísica que suprime a 
diferença para afirmar a identidade. Nesse sentido, quando pensamos no tema 
pluralismo religioso, buscamos pensar na chave da relação identidade-diferença, 
em simultâneo, procuramos pensar em um princípio que, ao afirmar a identidade, 
não elimine as diferenças, visto que a diferença é um elemento crucial à identidade. 
Contribuir com o debate sobre pluralismo religioso, sem que a identidade elimine a 
diferença, constitui nosso interesse. Assim, o presente trabalho objetiva apontar 
nas obras do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard (1813 – 1855), conceitos que 
contribuam com o princípio pluralista — são eles: fé e amor. Para alcançar o objetivo 
proposto, faremos uma leitura de três obras fundamentais de Kierkegaard: Temor e 
tremor (1843); Migalhas filosóficas (1844); e As obras do amor (1847). Espera-se 
demonstrar que os conceitos supracitados, estando em correta relação, não 
eliminam a diferença; antes, ela é acolhida na igualdade produzida pelo amor. Para 
Kierkegaard, a relação entre fé e amor corresponde ao essencialmente crístico, ou 
seja, àquilo que há de mais essencial no cristianismo. Conclui-se que a fé é 
fundamental à experiência religiosa do indivíduo e, direcionada pelo amor, não 
suprime a diferença, mas proporciona liberdade à experiência subjetiva da 
diferença.  

Palavras-chave: Søren Kierkegaard; Fé; Amor; Pluralismo religioso 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: FRAGMENTOS DO SAGRADO, HISTÓRIA E RITOS 
INTERCONTINENTAIS NO VALE DO AMANHECER 

Autor: Roberto Calabria Guimarães da Silva 

Resumo:  
Trata da formação do sagrado no Vale do Amanhecer, doravante chamado de VDA, 
iniciando a partir da análise histórica da principal médium do VDA, Neiva Chaves 
Zelaya, a Tia Neiva, desde o início de sua atuação como médium na União 
Espiritualista Seta Branca (UESB) atuando junto com Mãe Nenen, e a sua saída da 
UESB e a fundação do Vale do Amanhecer e o seu casamento com Mário Sassi onde 
ambos dividiram as tarefas, ficando as atividades mediúnicas com Tia Neiva e as 
atividades burocráticas ficando com Mario Sassi, a história de Tia Neiva se 
confunde com a história do VDA, iniciamos a análise a partir da fundação do templo 
em Planaltina, até os dias atuais, na qual a religião possuí mais de 600 templos, 
presentes em todas as regiões do Brasil e, em sete países. Será analisado os 
fragmentos intercontinentais do VDA e o sincretismo do VDA que abarca entidades 
de quatro continentes, passando pela ufologia, a partir da minha experiência como 
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médium doutrinador nos templos de Dois Irmão e São Lourenço da Mata entre os 
anos de 2011 a 2016 e por fim uma análise dos fragmentos do sagrado, a partir das 
visões de Tia Neiva até a institucionalização ocorrida após a sua morte.  

Palavras-chave: New Age; Ritos; Tia Neiva; Intercontinental; Sincretismo.  

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: TRÂNSITOS RELIGIOSOS: RECOMPOSIÇÃO E 
RECONFIGURAÇÃO DE CRENÇAS DO POVO PANKAIWKA 

Autor: WELLCHERLINE MIRANDA LIMA 

Coautor(es):  
EVANILSON ALVES DE SÁ 

Resumo:  
O artigo tem por objetivo discutir sobre o sincretismo religioso, acrescentando-se 
à matriz teórica de análise sobre o sincretismo religioso à categoria teórica do 
diacretismo, em vista aos trânsitos religiosos de índios cristianizados. Pressupõe-
se que o sincretismo não se apresenta apenas em relação à experiência religioso, 
mas em toda e qualquer experiência cultural, inclusive nos povos indígenas.  A 
pesquisa, estudo de caso, foi realizada na aldeia do povo Pankaiwka. Os índios 
Pankaiwka habitam no Distrito da Volta do Moxotó, no Município de Jatobá, no 
Semiárido de Pernambuco, região denominada Submédio do Sertão do São 
Francisco, encontram-se inseridos nos cenários políticos e étnicos, desde 1999, 
com o reconhecimento da Fundação Nacional do Índio. Os percursos teórico-
metodológicos se alicerçam em estudos desenvolvidos por Hervieu-Léger (2008), 
Lévinas (2005), Reis (2018) com foco em análises sobre o fenômeno de 
recomposição e reconfiguração das crenças. Narrativas de nativos, aportadas em 
estudos de matriz etnográficos - estudo de caso, denotam as relações entre o 
pesquisador e os sujeitos da pesquisa, considerando-se, para tanta, o esforço do 
pesquisador para se colocar no mesmo horizonte epistêmico dos indivíduos ou 
grupos sociais que vivenciam o caso em estudo. Nesse contexto, depreende-se a 
“constituição da alteridade” do nativo, materializada no lugar no qual o pesquisador 
realiza suas reflexões. A pesquisa apresenta elementos substanciais à 
compreensão da dinâmica religiosa daquele grupo étnico, inclusive, possibilita o 
entendimento sobre o sincretismo religioso em contextos diacríticos dentro do 
universo pesquisado. Palavras-chave: Religião; Sincretismo; Diacretismo; Indígena; 
Etnografia; Trânsito Religioso; Fenômeno Religioso.  
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Nº: 1 

Título da documentação: Mulheres na Teologia Brasileira:  presença, (in)visibilidade 
e realidade na era digital 

Autor: Aline Amaro da Silva 

Coautor(es):  
Elisangela Pereira Machado 
 

Resumo:  
Se constata em estudos contemporizados que, desde a Igreja primitiva, muitas 
mulheres estavam presentes e atuavam, intensamente, na expansão do 
Cristianismo. Todavia, as suas histórias permanecem desconhecidas, 
desencontradas. Essas mulheres, nos deixam a impressão de que eram e, 
continuam ainda, invisíveis na continuidade dos relatos bíblicos da tradição cristã. 
Quando mencionadas, elas se dão a conhecer mediante seus nomes sem contexto 
ou categorias adequadas, personagens desmerecidos no que condiz a história do 
protagonismo pessoal de cada uma. Ao visualizar o cenário cristão, dos primórdios 
e numa análise dos nossos dias, a questão que instiga este artigo é: a invisibilidade 
do feminino prossegue na Igreja e na Teologia? Fato que o feminino está presente, 
mas, uma presença que persiste velada e tímida, desconfortavelmente, não 
considerada ainda em todas as suas potencialidades e direitos. Sendo assim, o 
escopo da reflexão está na análise da presença feminina no âmbito acadêmico do 
Cristianismo, mais especificamente, na Teologia. Para isso, metodologicamente, 
optamos por uma pesquisa exploratória qualitativa, a partir de um número 
representativo de teólogas, professoras e estudantes de pós-graduação na 
Teologia no Brasil. Junto à pesquisa, um estudo bibliográfico de uma linha de 
autores ligados a presente abordagem de aproximação à realidade do feminino 
nesse campo específico. Não se trata de encontrar culpados ou justificar ausências, 
mas de dialogar sobre caminhos de amplitude de visibilização dessa presença que 
é real, comprometida, solidária com outros coletivos invisíveis e, que segue 
contribuindo sempre com relevância, no cenário dos desafios do mundo em 
transformação. 

Palavras-chave: Mulher; Presença; Invisibilidade; Teologia Brasileira; Futuro 

enbsp; 
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Nº: 2 

Título da documentação: IGREJA NÃO É LUGAR PARA GAY: UM ESTUDO DA FALA 
DO PASTOR BATISTA ANDRÉ VALADÃO 

Autor: Átila Augusto dos Santos  

Resumo:  
Ao ser indagado no seu Instagram em setembro de 2020, se expulsaria da igreja um 
casal homossexual, o Pastor  respondeu: “igreja não é lugar para Gay. Não é sobre 
expulsar. É sobre entender o lugar de cada um”.Essa fala externa os espaços que, 
na concepção do pastor, os LGBT devem ou não estar. Entretanto, são espaços em 
disputa e devem ser reivindicados pelos LGBTs. No que se justifica ou não a fala do 
referido pastor que dita regras, comportamentos destoantes “homofóbicos” e 
“intolerantes” nos fiéis?Existe um sentimento simbólico de pertença que dita e 
limita comportamentos baseados em interpretações bíblicas, teológicas e sociais 
conservadoras e que nos remete ao controle e regulação dos corpos. A perspectiva 
interseccional nos permitirá analisar no discurso de André Valadão 
marcas/opressões e dominações sociais construídas por uma cultura branca, 
heteronormativa,  colonialista, homofóbica e sexista, em que, por vezes, o “ser 
humano” que não se encaixa nas concepções dominantes é “abjeto”. Falas como a 
do pastor acabam perpetuando desigualdades em pessoas que não apresentam 
“corpos dóceis” e não se enquadram à heternormatividade.Constituída por corpos 
dissonantes ou não, fato é que, há quase 20 anos existem igrejas inclusivas 
pentecostais no Brasil que arrebanham milhares de pessoas a margem (mulheres 
gays, negros/as gays, idosos/as gays e LGBTs) e estão na disputa pela afirmação 
da legitimidade de identidades Evangélicas Gays.Assim contestamos a fala, e, 
apresentamos as experiências de pessoas LGBT, registradas em entrevistas semi-
estruturadas, realizadas em uma igreja inclusiva, que consideram sim, que Igreja É 
Lugar para Gay. 

Palavras-chave: homofobia evangélica; LGBTs cristãos; igreja inclusiva; 
interseccionalidade. 
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Nº: 3 

Título da documentação: A religião e o comportamento sexual 

Autor: AUREO NOGUEIRA DE FREITAS  

Instituição Financiadora: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Resumo:  
Nessa comunicação, desejamos refletir sobre a religião e o comportamento sexual. 
Iremos identificar a relação entre a religião e comportamento sexual, explicitando 
que, esses dois fenômenos históricos são indivisíveis e improváveis de serem 
refletidos sem mencionar os possíveis reflexos e convergências de uma discussão 
sobre a outra. Começaremos a fazê-lo a partir de uma breve e necessária distinção 
do que venha a ser a religião, a dimensão da religiosidade e da espiritualidade na 
experiência humana. O objetivo é distinguir para melhor delimitar e explicitar cada 
uma dessas dimensões, que, embora tragam elementos comuns, são distintas no 
fenômeno da religião. Definiremos o que é a sexualidade e o comportamento sexual. 
Seguiremos abordando a relação entre a religião e a sexualidade de modo geral, 
com o cristianismo e especificamente com o catolicismo. Ilustraremos que, 
dependendo da experiência que o sujeito faz do fenômeno religioso, ele irá 
determinar a sua relação consigo, com a sociedade e naturalmente com o seu 
comportamento sexual. Trata-se de uma metodologia de pesquisa bibliográfica 
embasando-nos em autores que já trataram da questão e que têm seus estudos 
publicados como Ariès, Flandrin e Foucault. Acreditamos que essa temática é atual 
e contribui para o diálogo entre a religião e a questão do gênero.  

Palavras-chave: Sexualidade; religião; comportamento sexual. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Gênero, sexualidade e fé: até que ponto falar de gênero 
incomoda menos? 

Autor: Beatriz de Oliveira Pinheiro 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Esta comunicação é fruto do trabalho que construo no mestrado em Ciências da 
Religião na PUC Minas — fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) — que tem por título “Vidas precárias: estudo 
sobre a espiritualidade não religiosa vivida por profissionais do sexo em Belo 
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Horizonte”.  Analisar questões relacionadas a gênero, sexualidade e política, na 
atualidade, nos coloca em espaços fronteiriços, sejam esses físicos e/ou 
epistemológicos. Quando se trata de estudos que envolvem pessoas 
marginalizadas, religião e fé, é possível perceber uma melhor aceitação do discurso 
e/ou das sujeitas e sujeitos, até determinado momento. Falar sobre profissionais 
do sexo sem religião me coloca neste lugar de fronteira epistemológica, visto que a 
relação entre gênero, sexualidade, política, raça, classe, religião e fé fazem parte da 
pesquisa de forma integral. Isto é, não dá para falar de gênero e religião sem falar 
de política e dos outros atravessamentos sociais estruturantes. Nesta 
comunicação, procurarei evidenciar essas questões de gênero e sexualidade, e os 
incômodos que elas causam, mostrando que as raízes dos incômodos são motivos 
para questionarmos as estruturas sociais. Para isso, em um primeiro momento, 
falarei sobre o que está implícito quando falamos de gênero. Em seguida, 
apresentarei uma possível seleção entre assuntos que, mesmo dentro das 
fronteiras, aparentam mais aceitáveis que outros. Por fim, apresentarei autoras 
como Judith Butler e Marcella Althaus-Reid, que mesmo com suas diferenças 
contextuais, ajudam na desmistificação do gênero como desvinculado de outras 
questões em sociedades patriarcais.  

Palavras-chave: Ciências da Religião; Gênero; Sem religião; Sexualidade. 

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: O DISCURSO SOBRE AS MULHERES NOS EVANGELHOS 
CANÔNICOS: UMA COMPARAÇÃO A PARTIR DO EVANGELHO DE MARCOS 

Autor: Carolina Bezerra de Souza 

Resumo:  
Esta pesquisa tem por objetivo perceber a mudança dos discursos sobre as 
mulheres no Novo Testamento, iniciando a partir das cenas com mulheres 
pertencentes ao movimento de Jesus como descritas no Evangelho de Marcos. A 
metodologia é baseada na linguagem, ainda que sustentadas por aspectos 
históricos, considerou-se que o Evangelho de Marcos foi escrito na Síria ou 
Palestina após a queda do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C, é fonte para os 
demais evangelhos sinóticos, que foram escritos sob outras condições históricas 
de conflito com o judaísmo e o Império Romano. Utilizou-se a análise da narrativa, 
com base em Paul Ricoeur, e a análise do discurso, conforme Mikhail Bakhtin para 
abordar os textos paralelos nos Evangelhos. Assim, para cada texto de Marcos 
pergunta-se se há alterações nas narrativas paralelas e quais são os efeitos dessas 
alterações na possibilidade de atuação de mulheres nas comunidades cristãs. 
Percebeu-se que, embora todos os Evangelhos canônicos tenham um discurso 
positivo sobre a atuação de mulheres, esse é atenuado com relação à Marcos seja 
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pelo número de narrativas com mulheres, como é o caso de João, pela alteração de 
detalhes em narrativas individuais, como é o caso de Mateus, ou pela estratégia 
narrativa global, como é o caso de Lucas. Assim conforme as comunidades vão se 
institucionalizando e se tornando mais espaço público percebe-se que diminuem 
as possibilidades e atuação eclesial de mulheres ainda que existam textos fixados 
em sua defesa.   

Palavras-chave: Exegese; Narrativa; Discurso; Mulheres; Evangelhos Canônicos 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: PROTAGONISMO DE MULHERES PAUTA PARA UM  
CURRICULO DE ENSINO RELIGIOSO 

Autor: Diane Marcy de Brito Marinho 

Resumo:  
A presente proposta de pesquisa visa reconstruir o discurso hermenêutico da figura 
da mulher na bíblia como sujeito participante no processo de atuação em todos os 
cargos existentes na sociedade. Para isso, se tem a necessidade de conhecer 
realidades históricas em que mulheres foram protagonistas ao longo dos tempos. 
Para tal objetivo, a pesquisa se propõe, por meio da educação, trabalhar a 
reconstrução do currículo de Ensino Religioso na perspectiva de gênero. Os textos 
sagrados escolhidos nessa pesquisa são textos que fazem parte do Novo 
Testamento, Lidia em At. 16 no qual faz referência ao protagonismo de mulher e o 
interdito1 Cor.14,34-35. Vivemos em um tempo que torna convidativo para 
educadores e educadoras, realizar perguntas sobre o nosso papel enquanto 
sujeitos mediadores do conhecimento. Essas questões, que não são novas, podem 
ser percebidas e discutidas no âmbito educacional através de um currículo crítico 
e libertador. Nesta perspectiva, é preciso reconstruir as histórias de mulheres, a 
partir de uma hermenêutica mais crítica e libertadora, no qual podemos constatar 
que muitas foram as suas contribuições nos trabalhos eclesiais, e tais discussões 
no âmbito do currículo é de extrema importância para uma percepção mais crítica 
sobre a raiz de toda a opressão pela qual as mulheres passaram (e ainda passam) 
e identificar os protagonismos das mesmas no cristianismo originário.  

Palavras-chave: Mulheres; Protagonismo; Ensino Religioso; Currículo. 

enbsp; 
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Nº: 7 

Título da documentação: A ATUAÇÃO DAS PARLAMENTARES NEGRAS 
EVANGÉLICAS FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

Autor: EDER WILLIAM DOS SANTOS 

Instituição Financiadora: UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP) - 
CAPES 

Resumo:  
Esta comunicação oral propõe descrever e analisar em perspectiva interseccional, 
o impacto social das parlamentares negras evangélicas da 56ª legislatura, no que 
diz respeito à violência de gênero, particularmente às mulheres negras. A violência 
de gênero contra as mulheres é bem reconhecida como uma forma de 
discriminação contra as mulheres que os Estados são obrigados, de acordo com o 
direito internacional, a eliminar. Deste modo, as atividades na Câmara dos 
Deputados e, também em suas bases eleitorais serão conhecidas, compreendidas, 
aplicadas e analisadas, concernente as suas propostas legislativas, votações, 
frequências em plenário, participações em comissões, cargos e presença em 
Frentes e grupos parlamentares, além de suas relações com os grupos religiosos 
as quais pertencem. Delimitamos o tema da pesquisa com o recorte para a 
presença dessas parlamentares no cenário da política brasileira, no ano de 2020, e 
como elas legislam, a partir da problematização que fomenta a seguinte indagação: 
Em que medida ser mulher, negra e evangélica impacta a atuação das 
parlamentares no tratamento de temas relacionados à violência contra as 
mulheres, especialmente sobre mulheres negras? O objetivo geral será analisar a 
atuação dessas parlamentares negras evangélicas no Congresso Nacional, se elas 
sofrem influências de seus grupos religiosos e como se dá a atuação delas na 
Frente Parlamentar Evangélica, sobretudo quando a pauta é referente as demandas 
vigentes no que tange a violência de gênero, incluído raça/etnia. Assim, a 
metodologia envolve pesquisa documental, como nas redes sociais dessas 
parlamentares negras evangélicas e, também no portal da Câmara dos Deputados.  

Palavras-chave: Religião; Gênero; Raça/Etnia; Política; Violência.  

enbsp; 
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Nº: 8 

Título da documentação: Sexualidade sob controle: cristianismo e colonização 

Autor: Erik Dorff Schmitz 

Resumo:  
Nessa pesquisa apresentaremos de que forma a sexualidade humana foi posta sob 
maior controle através da criação pelo cristianismo de dois dispositivos: o celibato 
compulsório e a perseguição às mulheres “bruxas”. Além disso queremos mostrar 
como o projeto colonizador da modernidade enxertou ideias, práticas e costumes 
distintos daqueles que os povos da América viviam. Buscaremos brevemente as 
bases históricas e teóricas para afirmar que a instituição cristã criou tais 
dispositivos para exercer um poder e um controle sobre corpos, mentes e regular a 
sexualidade dos indivíduos que estavam sob seu poder, e também em lugares e 
espaços afastados da instituição Católica. Da mesma forma o projeto colonizador 
da modernidade agrediu os costumes dos povos nativos da América, impondo uma 
moral e prática estranha a estes povos. Celibato compulsório e perseguição às 
mulheres “bruxas” podem parecer distantes e medievais, longe da América, porém 
buscando um olhar histórico e crítico podemos observar como tais conceitos, 
dispositivos ou fenômenos que surgiram e varreram a Europa em fins da Idade 
Média e início da modernidade tiveram e tem repercussões dentro do projeto 
colonizador que aportou na América. A partir da colonização, as ideias de raça, 
gênero e classe foram sendo construídas junto da moral judaico-cristã que 
corroborou para que uma estrutura de poder e saber e de controle de corpos, 
sexualidades e intimidades fosse engendrada. Buscamos uma reflexão de como tal 
estrutura surgiu na medievalidade e se consolidou no Ocidente, especialmente na 
América e Brasil, provocando violências e abusos contra homens e mulheres. 

Palavras-chave: Sexualidade; Cristianismo; Colonização. 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: Uma educação cristã libertadora: leituras bíblicas 
feministas em grupos de mulheres 

Autor: Fabiane Behling Luckow 

Instituição Financiadora: CNPq 

Resumo:  
No contexto evangélico brasileiro há, ainda, uma grande resistência à ideia de um 
feminismo cristão. Frases como “feminismo e cristianismo são incompatíveis” são 
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lançadas nas redes sociais diariamente. Entretanto, apesar das redes de 
disseminação de fake news que assolam o Brasil nos últimos anos, também as 
redes sociais tem permitido que muitas mulheres “furem a bolha”, a partir de 
iniciativas que visam informar e desmistificar termos como “feminismo”, 
“feminismo cristão” e “teologia feminista”. Nesta comunicação, trago algumas 
reflexões a partir da experiência de criar e coordenar um grupo de estudos 
feministas, que reúne virtualmente mulheres de diversas denominações e tradições 
religiosas, que tem como proposta uma leitura decolonizada e despatriarcalizada 
dos textos bíblicos, em diálogo com as questões prementes do cotidiano da 
mulheres. A questão que busco discutir é de que forma a desmistificação da 
teologia feminista, a partir de hermenêuticas bíblicas feministas aplicadas à leituras 
em grupos de estudos, pode contribuir, de maneira prática, para a libertação da 
mulher, em contextos de uma teologia majoritariamente patriarcal, auxiliando-a a 
articular suas vivências de fé e espiritualidade frente aos desafios da vida 
cotidiana? A desconstrução da pretensa neutralidade hermenêutica possibilita que 
mulheres questionem essas narrativas que lhes são impostas, confrontando-as e 
propondo mudanças a partir de seus cotidianos, a partir de uma educação 
feminista, conscientizadora e libertadora no contexto da fé cristã. 

Palavras-chave: teologia feminista; hermenêuticas bíblicas feministas; teologia 
prática. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: Ideologia de gênero: Gênero estigmatizado no discurso 
político-religioso de Silas Malafaia 

Autor: Fernanda Marina Feitosa Coelho 

Instituição Financiadora: CNPq 

Resumo:  
O que pretendemos no decorrer desta comunicação é apresentar um recorte da 
minha tese em que analisamos um discurso do Pastor Silas Malafaia sobre a 
“ideologia de gênero” em uma das edições de seu programa Vitória em Cristo, 
registrado em seu canal oficial do YouTube – Pastor Silas Malafaia Oficial. Neste 
conteúdo, por meio da ferramenta da análise de discurso associado à análise de 
conteúdo, veremos como o líder evangélico apela para argumentos cientificizados 
que possuem fácil acolhimento na sociedade, atribuindo à chamada “ideologia de 
gênero” a destruição da família, a propagação do “homossexualismo”, e de outras 
associações como a  pedofilia e a zoofilia, deslocando o foco, assim, de demais 
questões que, de fato, fazem parte dos estudos de gênero , quais sejam, as relações 
de poder entre homens e mulheres na sociedade, a denúncia de várias formas de 
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opressão configuradas em machismo e homofobia, violência sexual e doméstica 
contra as mulheres e a população LGBT, dentre outras. A participação do pastor 
Silas Malafaia em debates que envolvem as demandas por direitos LGBT é 
amplamente conhecida. O pastor é ferrenho militante opositor do que ele chama de 
ativismo homossexual e dos direitos reprodutivos, especificamente, demandas das 
chamadas minorias sexuais. A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar 
como o discurso articulado e o carisma, somados aos medos da população e 
conclusões precipitadas associadas a dados oficiais distorcidos ,  podem conferir 
legitimidade a falas sem fundamentação científica. 

Palavras-chave: Ideologia de Gênero; Silas Malafaia; Gênero e política 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Bolsonarismo e cruzadas antigênero: 
neoconservadorismo religioso como plataforma de governo.  

Autor: Gisele Cristina Pereira  

Resumo:  
A presente comunicação visa compartilhar resultados parciais de uma pesquisa em 
andamento cujo objeto é o ideário moral-religioso antigênero como elemento 
constituinte do bolsonarismo. Para tanto, buscamos investigar como as 
campanhas, também chamadas “cruzadas” antigênero (Junqueira, 2018; 
Arguedas-Ramirez, 2018), fornecem ferramentas discursivas que extrapolam o 
ambiente religioso e integram de maneira indissociável plataformas de governo de 
extrema direita, como a de Jair Messias Bolsonaro. As cruzadas contra a, assim 
chamada, “ideologia de gênero” (Carranza, 2015; Corrêa et al, 2018; Rosado-Nunes, 
2015; Vaggione, 2018) associadas a outros elementos como o nacionalismo, 
neoliberalismo, militarismo e Punitivismo, vão se constituindo como uma ideologia 
própria que encontra na figura de Bolsonaro seu principal representante. Para 
identificar essas relações e dinâmicas internas, nos debruçamos sobre discursos 
públicos de Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018, buscando 
identificar como esses elementos são por ele mobilizados e de que maneira 
constituem sua plataforma de governo. A pesquisa se insere no intercruzamento 
entre gênero, política e religião. Desde a Ciência da Religião e referenciais teóricos 
do feminismo, buscamos identificar vínculos entre a narrativa neoconservadora - 
que naturaliza e justifica as desigualdades entre os sexos e impõe um destino 
biológico no campo da sexualidade e da reprodução - e o projeto político econômico 
neoliberal que se sustenta, não exclusivamente, mas também, sobre essas 
desigualdades de gênero e as opressões delas resultantes. 
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Palavras-chave: Neconservadorismo; ideologia de gênero; cruzadas antigênero; 
Bolsonarismo 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Entre Galileia, Jerusalém e Roma... as mulheres na obra 
lucana. 

Autor: Ivoni Richter Reimer 

Instituição Financiadora: PUC Goiás; CNPq 

Resumo:  
A pesquisa objetiva compreender o evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, a 
‘obra dupla’ lucana (final do séc. I), fora do eixo siro-palestinense. Tematiza 
presença e atuação de mulheres, bem como indícios de interditos antes de 
processos de institucionalização da igreja. Problema e paradoxo se apresentam, 
por um lado, pelo interdito à sucessão apostólica de mulheres (Atos 1) e, por outro, 
pela expressiva participação de mulheres em funções sócio-eclesiais, em vários 
lugares do Império Romano. A metodologia é exegética e a perspectiva 
hermenêutica é feminista. O resultado parcial da pesquisa indica para momentos 
distintos na historiografia lucana não apenas em relação aos personagens centrais 
dos dois livros (Jesus/movimento; apóstolos/missão), mas também em relação à 
geopolítica – após Galileia, desde Jerusalém até Roma e os confins da Terra - e à 
diversidade dos relatos. Objetivando alcançar maior público, a obra lucana não 
nega conflitos múltiplos, também de gênero, mas os elabora e apresenta dinâmicas 
de superação mais complexas e contextualizadas para além da Galileia, por meio 
da expansão missionária, sem negar a memória da Galileia e os começos do 
movimento de Jesus, agora protagonizado pelo ressurreto no poder do Espírito 
Santo, a ruah divina. A obra lucana permite perceber e historiar a atuação de 
mulheres em várias cidades, viagens, profissões e funções eclesiais, 
especificamente na estratégica missionária das ‘igrejas na casa’, na conflitividade 
da emergência de tendências teológicas diversas, mas ainda não ‘afinada’ com 
processo de hierarquização engendrado pelas cartas pastorais e consolidado pelos 
pais da igreja. 

Palavras-chave: Obra lucana; Hermenêutica Feminista; História de Mulheres e 
conflitividades. 

enbsp; 
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Nº: 13 

Título da documentação: A história da diakonia sob o aspecto de gênero 

Autor: Josiane Velten 

Resumo:  
O termo diakonia tem sua origem no mundo grego, portanto, profano. Jesus resgata 
este termo e o lança para dentro do mundo judaico propondo nova interpretação. 
Diakonia, em suas origens, está relacionada com a tarefa de servir às mesas, porém, 
também aparece de forma mais ampla como tarefa de cuidar da subsistência. 
Nesse caso, fala-se especialmente, do preparo e o servir da refeição. Contudo, quem 
são as pessoas responsáveis pelo preparo e servir das mesas? Escravos e escravas 
e em sua ausência as mulheres eram responsáveis por tal tarefa. Nesse caso, qual 
seria a relação existente entre a diakonia e as mulheres? Por que no ministério de 
Jesus elas aparecem como as que servem? Mas o que elas servem? E como elas 
servem? Quem são estas mulheres que estiveram à frente junto com Jesus em seu 
ministério?Muitas mulheres serviam no ministério de Jesus. Muitas não foram 
nomeadas, outras sim. Estas mulheres foram vistas, ouvidas e chamadas por Jesus 
para testemunharem do seu ministério. O serviço das mulheres deixou de ser uma 
atividade voltada às tarefas domésticas. Jesus as convida a servir por meio dos 
seus dons. Elas falam e elas lideram. O Reino de Deus se faz presente por meio do 
servir. Jesus inverte valores dando condições para que todas as pessoas se sintam 
incluídas nesta missão, especialmente, as pessoas excluídas, entre elas, as 
mulheres. 

Palavras-chave: Novo Testamento; Gênero; Diakonia 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: A Invisibilidade da mulher negra no catolicismo popular 

Autor: Mauro Primo Vieira 

Instituição Financiadora: FAPEG 

Resumo:  
Nas últimas décadas, vários estudiosos e pesquisadores têm se posicionado sobre 
a realidade da mulher em todos os espaços da sociedade brasileira. Nesta 
comunicação, pretendo apresentar o trabalho de resistência que a mulher negra 
construiu e mantem nos espaços religiosos católicos, nitidamente de caráter 
popular. Onde elas exercem uma função de “guardiãs” da herança católica 
eurocentrada e patriarcal, mas carregada de simbolismo religioso de matriz 
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africana. No entanto, invisível e propositalmente subjugada ao mando de um 
homem pela hierarquia clerical imposta pela igreja como legado das primeiras 
comunidades cristãs.  E se tratando de mulher negra, ainda hoje, podemos perceber 
que mesmo tendo uma função primordial nas expressões religiosas do catolicismo 
popular de influência da matriz religiosa africana ela continua na invisibilidade pela 
negação e satanização de qualquer prática que evidencia uma herança africana. 
Porém, são elas que sustenta a tradição. Vimos isso nas irmandades, congadas e 
folias em todo o território brasileiro.  De onde vem a tentativa de tornar invisível a 
mulher?  Através da pesquisa bibliográfica e pela observação, este trabalho 
evidenciará o papel da mulher negra na conservação da tradição católica popular 
que carrega traços da herança religiosa africana. A análise tem a intenção de 
conectar ao debate contemporâneo entre o campo religioso afro-brasileiro e o 
movimento afrocatólico na perspectiva da decolonialidade. Gestando uma relação 
de respeito e valorização da mulher negra Brasileira, bem como políticas públicas 
voltadas para a patrimonialização das expressões religiosas de heranças africanas. 

Palavras-chave: Mulher negra; Invisibilidade; Catolicismo popular; Resistência 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: MULHERES E IFA NA CUBA CONTEMPORÁNEA 

Autor: NAILE BRAFFO CONDE 

Resumo:  
Santeria ou Regla de Ocha é um sistema religioso cubano cujo ascendente imediato 
é a cultura iorubá. Suas práticas religiosas são divididas em dois segmentos: Ocha 
e Ifá. O primeiro, tem como principal base de crença os/as orixás do panteão iorubá. 
O segundo, na figura de Orula, divindade pai dos segredos e da adivinhação. A 
consagração de mulheres como sacerdotisas de Ifá ou Iyanifa, tem sido objeto de 
debate, predominantemente negativo. Este fenômeno não foi recebido da mesma 
forma entre mulheres e homens praticantes da Santeria. A presente proposta tem 
como objetivo analisar argumentos que estão contra a consagração das mulheres, 
bem como as limitações enfrentadas pelas fêmeas que a alcançaram a 
consagração como Iyanifa. O ponto de partida é que tais posicionamentos, além de 
patriarcais, são simplistas e respondem tanto a preconceitos quanto a 
interpretações convenientes, dos diversos signos do Tratado de Ifá e mesmo a 
processos de autoexclusão de algumas mulheres. Os dados que serão 
compartilhados são resultados parciais da minha tese de doutorado que visa 
estudar a produção de desigualdades entre praticantes de Santeria em Havana, 
Cuba. A principal fonte de informação vem de entrevistas com um grupo de 
praticantes de Havana, no primeiro semestre do presente ano. 
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Palavras-chave:  Ifá; Iyanifá; exclusão; práticas religiosas 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: ESCOLAS DE SEXUALIDADE: O USO DA RELIGIÃO NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE UMA “SEXUALIDADE CRISTÃ E BÍBLICA” 

Autor: Nathalia Oliveira Celestino Magalhães 

Resumo:  
A pesquisa tem como objeto de análise as Escolas de Sexualidade, um movimento 
presente no cenário cristão do Brasil e que propõe por meio pedagogias cristãs, 
divididas em módulos e ministradas em aulas, o ensino de uma “sexualidade cristã 
e bíblica” que visa o enfrentamento e reversão de comportamentos considerados 
pecaminosos. No Brasil, há duas principais escolas, a Avalanche e a SOS 
Sexualidade, ambas interdenominacionais e produtoras de discursos públicos 
defendendo a submissão da sexualidade à “moral cristã”. O objetivo da pesquisa é 
identificar como a religião age junto das pedagogias dessas escolas no processo 
de ensino e controle dessa vivência sexual “santa”. Para isso, será feita uma 
pesquisa exploratória em redes sociais, sites e Youtube, objetivando a coleta de 
dados sobre o movimento e seus conceitos, apresentações, funcionamentos, 
módulos de aprendizado, bibliografias de cada módulo e testemunhos de ex-
participantes. Após isso, propõe-se analisar esses dados e identificar como 
aparecem os símbolos religiosos em cada uma dessas categorias, compreendendo 
a construção das pedagogias e analisando em que medida esses símbolos 
religiosos apresentam-se como parte constituinte delas, observando a passagem 
de função teórica da para o seu funcionamento prático. Portanto, o trabalho visa 
entender o fenômeno religioso das Escolas de Sexualidade e seu impacto na 
produção e regulação de discursos religiosos sobre a sexualidade humana.  

Palavras-chave: Escola; Sexualidade; Religião; Pedagogia;  

enbsp; 
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Nº: 17 

Título da documentação: Os ecos de um passado distante: As vozes das primeiras 
monjas budistas 

Autor: Nirvana de Oliveira Moraes Galvão de França 

Resumo:  
As mulheres há muito tempo lutam. Mas esta luta é obscurecida e esquecida por 
diversas razões. Mas as mulheres budistas registraram seus feitos. Como ocorreu 
o retrato das primeiras monjas budistas? Na Índia antiga, há cerca de dois mil e 
quinhentos anos as mulheres budistas, as monjas mais velhas, eram chamadas de 
Therīs, elas registraram em versos as epifanias de seu despertar, contando como 
elas alcançaram um dos mais elevados frutos do caminho budista. Este conjunto 
de poemas, o Therīgāthā, é considerado o primeiro livro do mundo de mulheres 
sobre mulheres. Este material escrito originalmente em Pali, mas com diversas 
traduções para o inglês, não possui ainda versão para o português. Esta 
comunicação irá mostrar os ecos em nosso tempo como uma inspiração para as 
mulheres budistas e não budistas, pois os relatos apresentados trata-se da vitória 
destas mulheres. Nesta comunicação a proposta é, discutir-se primeiro, com base 
em uma pesquisa bibliográfica, de que modo essa obra multifacetada pode ser 
entendida tanto como literatura, hagiografia ou relato histórico. Em seguida, será 
apresentado um dos poemas que compõe a obra, explicando a partir de conceitos 
fundamentais da tradição budista, especialmente sob a perspectiva da Tradição 
Geluk do budismo tibetano como ele pode ser entendido dentro da tradição.  

Palavras-chave: Therīgāthā; monjas budistas; mulheres; Mahāprajāpatī Gotamī  

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: A experiência vivida: as mulheres sem religião em 
coletivos feministas. 

Autor: RENATA FERNANDES MAIA DE ANDRADE 

Resumo:  
A presente comunicação visa colocar em discussão um projeto de pesquisa 
doutoral, a ser submetido no Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião 
da PUC Minas, o qual visa refletir acerca do senso religioso de mulheres 
pertencentes a coletivos feministas e sem religião. Problematizaremos se as 
questões de gênero contribuíram no processo de desfiliação religiosa dessas 
mulheres. Tomamos como hipótese que essas mulheres, ao abandonarem a 
instituição religião, podem ter feito essa escolha por não se identificarem com a 
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performance de gênero exigida e vivem suas espiritualidades de forma 
independente. Portanto, para investigar se a performance de gênero exigida de 
mulheres nas instituições religiosas contribuiu para a desinstitucionalização 
religiosa, iremos identificar, por meio das entrevistas, a trajetória religiosa de 
mulheres não filiadas apresentando as heranças religiosas presentes em suas 
histórias de vida e seu senso religioso como pessoa sem religião. Para executar tais 
objetivos, optou-se pela metodologia de História de Vida, pois possibilitará ouvir o 
campo. Realizaremos entrevistas semiestruturadas que, após transcrição literal, 
analisaremos por meio de técnicas de análise do discurso e do referencial teórico 
proposto para a pesquisa, ou seja, os estudos de gênero. As pesquisas que 
abordam gênero e religião têm se dedicado, especialmente, ao fenômeno religioso 
em análises sobre as instituições religiosas, buscando compreender como as 
relações de poder, dentro dessas instituições, se estabelece sobre o gênero 
feminino. É preciso, também, jogar luz no fenômeno do crescimento do número de 
mulheres sem religião ouvindo essas mulheres e problematizando se a 
performance de gênero influenciou nessa decisão. 

Palavras-chave: Gênero e religião; Sem religião; Ciência da Religião Aplicada. 

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: Estudos sobre Pentecostalismos: notas sobre a 
marginalidade de gênero no debate acadêmico 

Autor: Sandra Duarte de Souza 

Instituição Financiadora: Universidade Metodista de São Paulo 

Resumo:  
Os estudos de religião no Brasil têm incorporado lentamente o debate sobre gênero, 
especialmente porque religião e gênero e/ou religião e feminismo pareceriam 
incompatíveis à primeira vista. Quando nos deparamos com a produção acadêmica 
nacional e internacional sobre os pentecostalismos, os textos considerados de 
referência no debate do tema ignoram os estudos de gênero na sua abordagem. Se 
é verdade que as estudiosas e estudiosos feministas têm observado com atenção 
as implicações de gênero nos pentecostalismos, não se verifica o mesmo zelo 
nesse quesito por parte dos estudiosos e estudiosas dos pentecostalismos. A 
presente comunicação objetiva apontar para alguns dos desafios que os estudos 
de gênero colocam para os estudos dos pentecostalismos no Brasil, com especial 
enfoque no debate sobre interseccionalidade. Nossa abordagem tratará de dois 
segmentos sub discutidos nesse campo, que mesmo não cabendo nas igrejas, se 
afirmam pentecostais: LGBTs e mulheres. No que se refere à população LGBTQI+ 
pentecostal, sua visibilidade tem se dado por meio de estudos pontuais na área de 
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gênero, com maior ênfase no estudo de algumas igrejas “inclusivas”. O mesmo 
ocorre em relação às mulheres, que apesar de representarem a maioria da 
membresia pentecostal no Brasil e no mundo, são ocultadas sob a genérica 
expressão “os pentecostais”. 

Palavras-chave: Gênero; Pentecostalismos; Estudos de Religião 

enbsp; 

 

Nº: 20 

Título da documentação: “Entre terços e palanques: bastidores do poder na agenda 
anti-gênero da Câmara Federal” 

Autor: Tabata Pastore Tesser 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

Resumo:  
Introdução: Esta comunicação visa apresentar a biografia de duas deputadas 
católicas eleitas em 2018 e que cumprem uma agenda anti-gênero na Câmara 
Federal. Através do estudo em torno dos “habiti parlamentares” das congressistas 
Carla Zambelli e Chris Tonietto (ambas do Partido Social Liberal) analiso as 
trajetórias das deputadas a fim de investigar como o catolicismo neoconservador 
se expressa no parlamento durante a 56ª legislatura. A pesquisa se concentra na 
análise de três anos de legislatura, sendo de 2019 à 2021. Carla Zambelli e Chris 
Tonietto são deputadas em primeiro mandato parlamentar, ambas brancas, eleitas 
pelo mesmo partido político, de Estados diferentes e auto identificadas católicas. 
Essa pesquisa está em andamento e a comunicação apresentada é parte do 
desenvolvimento do Mestrado em Ciência da Religião na PUC São Paulo. Objetivos: 
Identificar como a trajetória das deputadas resultam no cumprimento da agenda 
anti-gênero impulsionada pelo Vaticano e liderada no Congresso Nacional por 
setores da direita cristã. Método: Na observação da agenda anti-gênero das 
deputadas é utilizado o método ciber-etnográfico para recolhimento de dossiê 
empírico com atenção às redes sociais das deputadas sendo Facebook, Instagram, 
Telegram e Youtube. Práticas discursivas são utilizadas para identificação das 
temáticas da agenda anti-gênero no parlamento. Resultados: Possível 
fortalecimento institucional de candidaturas antifeministas via setores 
neoconservadores católicos.  Conclusão: As deputadas católicas se colocam como 
porta-vozes antifeministas dentro da campanha anti-gênero da Câmara Federal. 

Palavras-chave: Catolicismo; eleições 2018; Parlamento; Antifeminismo; 

enbsp; 
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Nº: 21 

Título da documentação: Mulher perdoada: direito de estar. Uma análise exegética 
feminista de Lucas 7,36-50 

Autor: Taiana Luisa Wisch 

Resumo:  
O texto da mulher perdoada está descrito em Lucas 7,36-50 e narra a presençade 
Jesus na casa de um fariseu para um jantar. Jesus estava de passagempelo lugar 
e como convidado na casa do fariseu, quando uma mulherreconhecida naquele 
lugar como pecadora invade o local somente para se encontrar comJesus e com 
lágrimas e perfume, unge os pés de Jesus em uma cena muito simbólica.A cena 
acontece dentro de uma casa sob domínio masculino, neste caso de um fariseu, a 
mulheré anônima e reconhecida como pecadora dentro daquele meio, mas é 
necessário observar que aação e reação de Jesus para com ela é de acolhimento, 
respeito e carinho. Elea perdoa, dignifica e liberta daquilo que a impedia de viver 
plenamente porcausa de sua condição.A interrupção da mulher é a possibilidade de 
um ensinamento paraJesus que o faz, tradicionalmente, com uma parábola. Temas 
como amor,perdão e reconhecimento da messianidade de Jesus são percebidos e 
serãoaprofundados abaixo. Ainda, além da análise discursiva e narrativa, 
seráobservado o contexto literário do texto para que seja possível identificar 
aimportância dos temas já citados e das interações de Jesus com as mulherespara 
perceber como tais aspectos e circunstâncias impactavam na vida dasmulheres e 
da comunidade.  

Palavras-chave: mulheres; casa; relações; discurso; 

enbsp; 

 

Nº: 22 

Título da documentação: A RELAÇÃO DO BUDISMO MAHĀYĀNA E BUDA TĀRĀ: UM 
ÍCONE FEMININO E SUA INCLUSÃO SOTERIOLÓGICA  

Autor: Tattiane Yu Borges Marques 

Resumo:  
Tārā é uma deidade feminina budista muito famosa no budismo Mahāyāna 
tibetano. Seu surgimento se consolida nos movimentos do sistema tântrico na Índia 
a partir do séc. VI, onde a contextualização torna-se bastante complexa 
considerando o rico entrecruzamento cultural de crenças do sistema de tantra na 
sociedade antiga indiana, que evoluiu a partir do séc. II por mil anos e continuou no 
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Tibete. O culto de Tārā ganha popularidade a partir do século VIII na Índia, suas 
atribuições de salvadora e protetora dos perigos se sobressaíram à medida que 
poderosas deidades masculinas, como Avalokiteśvara e Mañjuśrī também se 
multiplicavam. Ela ganha o título de mãe de todos os Budas, a colocando num 
patamar mais elevado de realizações. Quando Buda Tārā ganha impulso e se 
expande além das fronteiras indianas, se fortalece ainda mais no Tibete como 
grande percursora de um movimento de popularidade em diversas esferas: 
conceitual, revolucionária e de reafirmação de uma inclusão soteriológica da 
tradição do budismo Mahāyāna em defesa da igualdade de gênero. Em uma das 
narrativas de seu surgimento, esta mais popular no budismo tibetano, ela faz o voto 
de permanecer como mulher e provar que o corpo feminino é igual ao masculino, e 
não inferior, no sentido das realizações espirituais. O objetivo da comunicação é 
demonstrar a centralidade de Buda Tārā no sistema budista Mahāyāna, 
explicitando as fissuras na tradição patriarcal provocadas pelo culto a Tārā.  

Palavras-chave: Budismo tibetano; Mahāyāna; Buda Tārā; Tantra budista; 
Soteriologia Budista. 

enbsp; 

 

Nº: 23 

Título da documentação: Mulheres Negras Evangélicas, Afrocentricidade e Teologia 
Negra Feminista  

Autor: Valdenice José Raimundo 

Resumo:  
Esta comunicação    tem como objetivo colocar em diálogo os pontos de encontro 
entre a experiência das mulheres negras evangélicas, afrocentricidade e a teologia 
negra feminista. O objetivo é analisar a contribuição da afrocentricidade e da 
teologia negra feminista, no empoderamento das mulheres negras evangélicas, 
visando fortalecê-las para o enfrentamento ao racismo no interior das igrejas.  
Neste sentido, analisaremos as falas das mulheres evangélicas que participaram 
da oficina: Fé e racismo, que ocorreu no encontro: Mulher e fé: Por uma leitura 
bíblica libertária, dentro do V Seminário de Discurso Religioso e Violência contra a 
Mulher, organizado pelo Vozes Maria, coletivo formado por mulheres cristãs 
feministas que trabalham no enfrentamento da violência contra a mulher dentro de 
espaços religiosos.  Nosso recorte considerará as experiências das mulheres 
negras e a importância de respaldarem suas lutas, a partir dos valores orientados 
por epistemologias que têm corroborado com críticas a perspectivas que, 
historicamente, têm contribuído com a manutenção do racismo e as perversidades, 
a ele, inerentes. Será pautado, ainda, que a luta   das mulheres negras favorece toda 
a comunidade negra e não negra. Esperamos com este estudo, contribuir com 
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reflexões que possibilitem novos olhares sobre a luta das mulheres negras 
evangélicas e desmitifique a compreensão de que todas as evangélicas são iguais.  

Palavras-chave: Racismo; Religião; Experiência 

enbsp; 

 

Nº: 24 

Título da documentação: QUANDO ELAS CONTAM SUAS HISTÓRIAS :  ABUSO 
SEXUAL DE MULHERES EM CONTEXTO RELIGIOSO 

Autor: vanessa carvalho de mello da cunha pereira  

Resumo:  
Introdução: Em virtude da crescente repercussão dos casos de abuso sexual em 
contexto religioso brasileiro que vieram à tona, torna-se imprescindível o 
desenvolvimento de pesquisas que proporcionem melhor compreensão sobre o 
tema. O estudo analisará relatos de abuso sexual de mulheres em contexto 
religioso, para elucidar as experiências vividas e corroborar para o desenvolvimento 
de interpretações próprias de suas histórias e para a elaboração de histórias 
alternativas.Objetivos: Aplicar e desenvolver a Teologia Prática Narrativa como 
ferramenta teórico-prática de cuidado espiritual em contexto de abuso sexual de 
mulheres, com vistas à promoção da saúde integral e da prevenção desse tipo de 
violência em contexto religioso.Método:  A Teologia Narrativa é também um método 
teológico que recupera o interesse por uma hermenêutica que procura captar o 
sentido da narrativa, para que esta, encontre um eco profundo no coração do ser 
humano,  o que permite analisar com profundidade as narrativas de mulheres 
evangélicas vítimas de abuso sexual desde a descrição do contexto, a escuta 
detalhada das descrições em contexto, a construção, descrição e desenvolvimento 
das interpretações das experiências.Resultados: Espera-se que a pesquisa 
contribuia para a difusão do conhecimento sobre a Teologia Prática Narrativa como 
método de análise eficaz, o que permitirá a ampliação de novas técnicas de cuidado 
integral e acolhimentos às vítimas.Conclusão: Por fim, redescobrir a importância 
das dimensões narrativas da existência humana e da mesma fé cristã que nasce da 
aceitação do relato histórico da vida e da Páscoa de Jesus de Nazaré é um dos 
grandes desafios deste estudo. 

Palavras-chave: Abuso Sexual; Contexto Religioso; Teologia Prática Narrativa.  

enbsp; 
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Nº: 25 

Título da documentação: Casamento igualitário no Anglicanismo brasileiro: 
embates e debates 

Autor: Wilton da Silva Rocha 

Resumo:  
A presente comunicação busca analisar o reconhecimento, ou não, das expressões 
não heterossexuais no ambiente religioso e a extensão do acesso ao rito público do 
casamento no cristianismo no Brasil, particularmente no Anglicanismo. O processo 
de luta por legitimação e legalização dos grupos LGBTQIA+ pela via do direito 
reconfigura o jogo das políticas sexuais e abre espaço para o estabelecimento de 
um novo regime secular de sexualidade. Assim, a intervenção do Estado – 
particularmente do judiciário, no Brasil –, suscita um processo de cidadanização da 
população LGBTQIA+, marcado pelo acesso à direitos antes negados, como o 
casamento, e se configuram diferentes respostas religiosas. Para tanto, 
acompanho os embates/debates sobre o acesso ao rito público do casamento 
igualitário no interior do Anglicanismo brasileiro, refletindo a partir dos eventos que 
levaram à ruptura institucional da Catedral Anglicana do Recife, até então vinculada 
à Diocese Anglicana de Recife, em 2017. Como resultado dos embates/debates 
internos e da reconfiguração das forças políticas no Anglicanismo no Brasil, 
podemos contar a aprovação do casamento igualitário pelo Sínodo Geral da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil, em 2018. Esse movimento de reconhecimento e 
legitimação pública do grupo LGBTQIA+, acontece mesmo que em meio a um 
cenário de crescente discurso conservador nos segmentos políticos e religiosos 
brasileiros. 

Palavras-chave: Anglicanismo; Casamento; Igualitário; LGBTQIA+. 

enbsp; 
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Nº: 1 
 

Título da documentação: A JUSTIÇA E A ESPERANÇA NA EXEGESE DE MATEUS 
25.31-46 

Autor: Ailto Martins 

Instituição Financiadora: Faculdade Refidim 

Resumo:  
Este artigo propõe uma tradução e exegese da perícope de Mateus 25:31-46, 
especificamente analisando nesta base teórica a justiça e a esperança. Para isso, é 
desenvolvida uma abordagem metodológica do referido texto do Evangelho de 
Mateus, com a tradução literal da perícope, passando pela elaboração da exegese 
e encerrando com a tradução finalizada do texto grego. Justifica-se a escolha 
desse texto do evangelho mateano devido ao seu caráter escatológico, que é 
confirmado na própria passagem e no escopo da divisão do livro de Mateus, da 
Bíblia de Jerusalém, com o título escatológico “O Advento Próximo do Reino dos 
Céus”. O evangelista Mateus inicia o texto com a esperança escatológica do Antigo 
Testamento, apresentando Jesus de Nazaré como o Messias prometido para a 
igreja mateana. Também destaca a justiça de Deus desenvolvida na perícope em 
virtude do julgamento do Messias. Ainda, o Evangelho de Mateus é conhecido como 
o evangelho da justiça de Deus.  Os resultados obtidos pela tradução e exegese do 
texto, ajudam a sinalizar e pavimentar as duas possíveis entradas e vias do caminho 
escatológico referente à justiça e a esperança da igreja mateana. A pesquisa 
conclui que a justiça de Deus faz parte de toda a estrutura do evangelho mateano, 
do início ao fim da narrativa. Já a esperança se encontra na expectativa da igreja 
mateana da chegada do reino dos céus, que se aproxima e está presente na pessoa 
de Jesus que vem para reinar. A esperança está em Deus e seu reinado de justiça. 

Palavras-chave: Evangelho; Mateus; justiça; esperança; exegese; grego; perícope. 

enbsp; 
 
 

Nº: 2 
 

Título da documentação: O “rosto” de Lévinas como chave hermenêutica para o 
Novo Testamento. 

Autor: ALVARO CESAR PESTANA 

Resumo:  
A Segunda e a Terceira Epístolas de João são os menores documentos do Novo 
Testamento. Elas afirmam o valor do amor ao próximo mas, paradoxalmente, 
apresentam posturas aparentemente contraditórias a este amor na defesa da 
ortodoxia. O paradoxo da proclamação do amor esbarra na aparente recusa deste 
amor aos diferentes, sobretudo aos que discordam da doutrina, em 2João, ou que 
assumem postura de desafio hierárquico, em 3João. O objetivo deste artigo é 
apresentar a ética da alteridade de Lévinas como chave hermenêutica para a leitura 
da Segunda e Terceira Epístolas de João no Novo Testamento. Nestes documentos, 
esta ética é afirmada como fundamento do relacionamento nas comunidades 



 

 

 

 

86 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

cristãs, tanto em suas declarações de apoio a ela como também nos textos onde 
ocorre uma aparente discordância dela. Por meio de pesquisa qualitativa por meio 
de levantamento bibliográfico e da exegese de textos seletos das cartas, mediada 
pela ética levinasiana que valoriza o face-a-face, os versos lidos como defesa de 
ortodoxia, aparentemente contrários à alteridade e ao exercício amplo do amor 
cristão, são lidos como afirmação da ortopraxia cristã, que se expressa pela 
alteridade e pela busca do encontro face-a-face com o outro. O resultado é uma 
leitura destas pequenas epístolas que resgata a coerência do discurso do amor 
cristão. 

Palavras-chave: Cartas Joaninas; Abertura ao Diálogo; Hermenêutica da alteridade; 
Ortopraxia. 

enbsp; 
 
 

Nº: 3 
 

Título da documentação: O exorcismo do geraseno enquanto abrandamento da 
personalidade forte de Jesus retratada nos primeiros capítulos de Marcos. 

Autor: André Valva 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Goiás / CAPES 

Resumo:  
O Jesus marcano possui algumas particularidades que podem ser exploradas para 
melhor compreender a comunidade marcana, mas também desmistificar certos 
pontos da personalidade de Jesus. Marcos poderia ter retratado Jesus nos cinco 
primeiros capítulos de seu evangelho, mais especificamente, como um líder 
autoritário, austero, um tanto rude, que entrava em conflito com seus discípulos e 
com as pessoas com quem se relacionava? Marcos poderia ter retratado um Jesus 
malcriado, ou irritadiço? Considerando a resposta afirmativa enquanto hipótese 
para as colocações sobre sua personalidade forte, o exorcismo do geraseno (Mc 
5,1-20) foi um ponto de transformação nesta personalidade de Jesus? Os 
resultados obtidos neste evento abrandaram estas características do nazareno? O 
intuito desse artigo foi verificar se Jesus foi retratado de forma a parecer uma 
pessoa rude, e se o exorcismo do geraseno serviu como ponto de transformação na 
personalidade de Jesus. Portanto a investigação se balizou nos cinco primeiros 
capítulos do evangelho de Marcos para engendrar essa busca, utilizando enquanto 
documento a Bíblia de Jerusalém e a Novum Testamentum Graece, de Nestle-
Aland, aplicando-se uma metodologia histórico-antropológica ao artigo. É salutar 
pontuar que o artigo partiu da premissa de Eusébio de Cesareia sobre a autoria do 
evangelho e de sua localização: Pedro narrou o evangelho a seu intérprete ‘Marcos’ 
e que o redigiu, pouco tempo após a morte de Pedro, em Roma.  
 
enbsp; 
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Nº: 4 
 

Título da documentação: INTELECÇÃO DE MILAGRE À LUZ DOS EVANGELHOS 

Autor: ANTÔNIO DENILSON DE SOUSA 

Resumo:  
Em tempos de pandemia, onde somos testemunhas de milhares de vítimas da 
COVID-19, encontramos desde crianças a idosos, muitos pedidos que são 
direcionados a Deus com a esperança do merecimento do alcance de um milagre: 
a proteção e a cura deste coronavírus.  Quando a medicina não oferece respostas, 
a fé dá esperança à possibilidade do impossível, ou seja, revela atitude milagrosa 
de Deus.  Diante da superação dos problemas físicos, mentais ou espirituais que 
desequilibram a lógica natural da vida, acredita-se que chega-se ao testemunho de 
um milagre. Mas, hoje, os milagres, operados pelos profetas e por Jesus, relatados 
na Sagrada Escritura, ainda são compreendidos da mesma forma? Diante da razão, 
da técnica e da ciência como verdades predominantes será que existe espaço para 
quem acredita em ações miraculosas da fé. Quando a razão, a ciência e a técnica 
não conseguem explicar os fatos, de onde partem as respostas? Da fé. Muitos ainda 
esperam, como última esperança, uma interferência divina ou um milagre. Nosso 
trabalho deseja apresentar o milagre como um acontecimento sensível fora do 
curso natural das coisas que é realizado por Deus. Desta forma, pretende-se 
apresentar o conceito de milagre, tendo por base o caminho bíblico-teológico 
presente na Sagrada Escritura, especificamente, nas fontes evangélicas. De início 
definir-se-á o termo milagre e, à luz da Sagrada Escritura veremos como Deus vem 
sempre agindo na história de seu povo, realizando maravilhas dignas de 
contemplação e adoração por parte daquele que recebe ou que testemunha ação 
miraculosa de Deus. 

Palavras-chave: Definição de milagre; ação messiânica; fé revelada. 

enbsp; 
 
 

Nº: 5 
 

Título da documentação: JESUS, O MESSIAS DAVÍDICO CONSTITUÍDO FILHO DE 
DEUS: UMA DISCUSSÃO SOBRE O CAMINHO HEMENÊUTICO DE Rm 1,3b-4a 

Autor: Augusto Livio Nogueira de Morais 

Resumo:  
A fé em Jesus nas primeiras comunidades cristãs foi sendo elaborada, 
desenvolvida e amadurecida desde a comunidade apostólica, que conviveu com 
Jesus e se tornou testemunha de sua vida, morte e ressurreição, até chegar às 
proclamações dogmáticas dos Concílios da Igreja nos primeiros séculos da era 
cristã. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo discutir os elementos 
presentes no processo interpretativo dessas primeiras comunidades cristãs para 
entender como elas estavam refletindo e significando sua fé na pessoa de Jesus no 
século I d.C. Para essa discussão, esta pesquisa se limitará a analisar o texto de 
Rm 1,3b-4a procurando identificar o processo hermenêutico presente na formação 
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desse fragmento. Por meio de pesquisa qualitativa e bibliográfica, serão levantados 
os dados relativos ao texto, sua contextualização histórica e os possíveis 
significados presentes em Rm 1,3b4a. O texto é marcado por camadas de 
compreensão que se encontram alimentadas pela esperança messiânica do povo 
judeu na vinda do messias davídico e, por meio dele, de sua libertação do julgo 
estrangeiro. Jesus é apresentado como o messias davídico, mas o tema da 
ressureição o coloca em uma perspectiva diferente da tradicionalmente esperada. 
Apesar do texto não afirmar sua condição divina, sua exaltação e filiação apontam 
para uma realidade mais ampla, ainda não totalmente abarcada nesses primeiros 
momentos da fé cristã, mas que a comunidade continua em busca de sua 
compreensão e, para isso, seguirá em seu processo hermenêutico sobre a pessoa 
de Jesus e de sua mensagem. 

Palavras-chave: Messianismo; Carta aos Romanos; Hermenêutica Bíblica; 
Protocristianismo; Cristologia 

enbsp; 
 
 

Nº: 6 
 

Título da documentação: LC  14,15-24: UM PARADIGMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Autor: BENEDITO ANTÔNIO BUENO DE ALMEIDA 

Coautor(es):  
Izabel Patuzzo 
 

Instituição Financiadora: PUC-SP 

Resumo:  
Esse estudo se propõe a uma análise exegético teológica de Lc 14,15-24 em chave 
narrativa a partir de duas características que se destacam no Evangelho segundo 
Lucas: os ensinamentos parabólicos de Jesus mote teológico do banquete como 
peça central da interação social. A noção de ceia ou banquete no relato lucano 
remete à partilha fraterna ao redor da mesa, à hospitalidade, mas a linguagem 
parabólica dessa micronarrativa aponta para um séria crítica às barreiras sociais e 
a realidade da fome.O texto de Lc 14,15-24 está situado no centro da seção central 
da viagem para Jerusalém. No terceiro Evangelho grande parte das narrativas 
parabólicas encontra se no contexto literário da subida. As parábolas são narrativas 
designadas para instruir e ilustrar o ensinamento, não por meio da persuasão, mas 
da autorreflexão e conduzir os ouvintes ou leitores a tomar uma posição diante da 
questão central que se coloca. Jesus recorreu constantemente a este método de 
instrução para conduzir seus ouvintes a uma mudança de mentalidade acerca de 
realidades concretas que exigiam mudança.A perícope será estudada através da 
abordagem narrativa, que privilegia o estilo narrativo literário do próprio  texto. A 
narrativa simbólica se difere do discurso científico, unívoco, que determina o 
sentido das palavras. Esse estudo segue portanto, a metodologia sincrônica e 
narrativa, seguindo a disposição do texto tal qual ele se revela ao leitor, destacando 
as várias instâncias narrativas.  
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Palavras-chave: Parábola. Banquete. Narrativa. Economia. Solidariedade. 

enbsp; 
 
 

Nº: 7 
 

Título da documentação: CONTEXTO DA REDAÇÃO FINAL DO QUARTO 
EVANGELHO: AMBIENTE DE PERSEGUIÇÕES E VIOLÊNCIAS EM NOME DE DEUS  

Autor: Cleverton Duarte Epormucena 

Resumo:  
O ano 90 deve ter sido a data que mais marcou a vida da comunidade joanina, pois 
provavelmente, foi a época que se concretizou a redação final do quarto evangelho. 
Muitos cristãos estavam passando por constantes perseguições, isso se deu pelo 
fato de uma parte, dos seguidores e seguidoras do movimento de Jesus, estarem 
atribuindo a ele títulos que pertenciam unicamente a Javé. Essas afirmações muito 
elevadas acerca da divindade de Jesus, desencadearam muitas violências em nome 
de Deus. Por trás destas intolerâncias estavam seus irmãos “os judeus” unidos ao 
Império romano. A partir do ano 90, as sinagogas rompem de uma vez por todas 
com uma parte dos cristãos. Esses são expulsos das sinagogas sem esperança 
nenhuma de reconciliação. Nesse contexto de violência nasce a obra do evangelho 
atribuído a João, que também foi marcado por uma grande migração de cristãos 
rumo a Ásia Menor. O presente artigo tem por objetivo de fazer uma leitura do 
ambiente do quarto evangelho a partir de uma visão panorâmica do contexto social, 
econômico e político da Ásia Menor, em específico Éfeso. A pesquisa está 
fundamentada no estudo do texto joanino e a investigação de revisão bibliográfica. 
Os resultados demonstraram que a conclusão da obra do evangelho se deu em 
meio a um contexto de muitas violências em nome de Deus, ambiente nada 
favorável para se concluir um texto sagrado. Espera-se que o conteúdo desta 
pesquisa venha contribuir para uma nova reflexão da leitura bíblica de forma que 
venha promover a vida. 

Palavras-chave: Evangelho; Comunidade Joanina; Expulsão; Contexto; Éfeso. 

enbsp; 
 
 

Nº: 8 
 

Título da documentação: A Pedagogia de YHWH e seu grande amor pelo povo de 
Israel. 

Autor: Daise Gomes da Costa 

Resumo:  
O presente estudo visa relacionar sistematicamente os pontos altos do amor de 
YHWH pelo povo escolhido abordados nos textos do AT, principalmente, no livro de 
Deuteronômio. Este livro representa um baú, onde se pode encontrar um imenso 
tesouro, relativo ao ser de YHWH: suas características, seus atributos, seu caráter. 
Um livro que possui uma metodologia espetacular, sua didática é enriquecedora e 
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as estratégias que YHWH usa são formidáveis. YHWH é o principal Pedagogo, mas 
ele convoca e vocaciona outros colaboradores para realização de seu projeto: 
Moisés e Josué. Este livro está repleto de leis (12 – 26*), mas, na verdade, não se 
trata de um livro jurídico, pois as leis são pregadas para a vida, para o bem-estar da 
comunidade, para o respeito mútuo e para a felicidade. São leis que têm o objetivo, 
a princípio, de funcionarem como leis preventivas, e em último caso, como 
punitivas. Por isso são registradas em forma de sermões exortativos, para que, 
através destes, se evite cometer algum deslize. Como prova do grande amor de 
YHWH pelo povo escolhido, uma aliança foi estabelecida como fundamento e 
testemunho dessa relação. De um lado YHWH oferece seu amor, suas bênçãos e o 
dom da Terra Prometida, por outro lado, Israel deve responder positivamente, sendo 
fiel, obediente e temente ao seu Deus. YHWH escolheu Israel gratuitamente, e fez 
aquele povo, sair da posição de escravos para se transformar em uma nação forte, 
poderosa e temida, porque tinha um Deus único e soberano que caminhava a sua 
frente. 

Palavras-chave: Amor; Aliança; Obediência; YHWH; Israel. 

enbsp; 
 
 

Nº: 9 
 

Título da documentação: A crença na ressurreição de Jesus nos evangelhos 
sinóticos enquanto passo para sua divinização 

Autor: Daniel Salomão Silva 

Resumo:  
As atuais concepções sobre Jesus, ainda que dependentes de vários 
desenvolvimentos posteriores, têm nos evangelhos sinóticos sua base. A elevação 
de Jesus à posição de divindade pode ter sua origem já nesses textos, fortemente 
dependente da crença em sua ressurreição. O objetivo deste trabalho é, a partir das 
concepções sobre ressurreição nas crenças judaicas à época e das descrições 
sobre a ressurreição de Jesus nos evangelhos sinóticos, observar em que sentidos 
essa crença pode ter influenciado os primeiros cristãos a compreender Jesus como 
uma divindade. Ainda que sejam escolhidos métodos minuciosos, não é possível 
saber exatamente se Jesus ou seus discípulos disseram ou pensavam o que está 
nos evangelhos. Todavia, é possível saber com mais probabilidade que tal ou qual 
pensamento fazia parte das comunidades cristãs do século I, que é o que nos 
interessa nesta pesquisa. Como resultado, pela aplicação dos métodos histórico-
críticos e pelo cruzamento de conclusões de estudiosos do assunto, reunimos dois 
aspectos associados ao episódio da ressurreição que corroboram os objetivos do 
trabalho. Concluímos que, compreendida de forma corpórea ou incorpórea, a crença 
na ressurreição de Jesus, associada a um desejo de superar a dissonância 
cognitiva derivada de sua execução, bem como às narrativas sobre Moisés e Elias, 
é um dos primeiros e fundamentais passos para um processo que culminaria 
séculos depois na identificação de Jesus com o próprio Deus. 

Palavras-chave: cristianismo; ressurreição; divinização de Jesus 
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enbsp; 
 
 

Nº: 10 
 

Título da documentação: A POLITICA ADMINISTRATIVA DE JOSÉ DO EGITO E A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO ESTADO BRASILEIRO 

Autor: ELIANE DE FÁTIMA RODRIGUES 

Resumo:  
No contexto da novela bíblica sobre José do Egito (Gn 37-50), a comunicação 
analisa as propostas de reforma agrária e tributação (Gn 47,20-26) em suas 
relações com o estado egípcio e com a história dos hebreus.  Através de pesquisa 
bibliográfica e utilizando o método de comparação, esta análise estabelece traços 
característicos da organização estatal e política apresentados  na citada novela, 
que, apesar de um distanciamento histórico e geográfico, ainda são utilizadas por 
vários Estados, principalmente o brasileiro. A novela narra que José, após ser 
declarado pelo Faraó como governador  do Estado (Gn 41,40) ato legitimador das 
políticas instituídas no Egito, procurou exercer a função administrativa, 
promovendo ações capazes de proteger todos os cidadãos da calamidade da fome 
e ao mesmo tempo proporcionou o  enriquecimento do Estado Egípcio. Com o 
objetivo de demonstrar que a legislação brasileira possui fundamento em diversos 
textos bíblicos, procura-se exemplificar esta relação através da comparação entre 
a narrativa prevista no Capítulo 47,23-26, do livro de Gênesis com os artigos 145 e 
186 da Constituição da República Federativa brasileira. O estudo dos tributos e da 
reforma agrária são necessárias para comprovar a função social e a promoção do 
bem-estar da população, proporcionando, inclusive, o combate à fome, à 
desigualdade social e promovendo o acesso à terra assim como a política 
administrativa desenvolvida por José do Egito.  

Palavras-chave: Estado; Constituição; José do Egito; tributo e reforma agrária. 

enbsp; 
 
 

Nº: 11 
 

Título da documentação: PRINCÍPIOS DE SINODALIDADE EM 1Pd 5,1-4 

Autor: Érica Daiane Mauri 

Resumo:  
A Primeira Carta de Pedro apresenta conteúdos e temáticas que podem ser de muito 
valor para as comunidades eclesiais atuais. Encontramos neste escrito apostólico 
referências sobre a identidade da comunidade cristã e um núcleo composto por 
exortações que orientam os membros da comunidade quanto à vida em sociedade. 
Outra exortação interessante aparece na perícope de 1Pd 5,1-4, onde Pedro se 
dirige aos líderes da comunidade e solicita-lhes: “apascentai o rebanho de Deus” 
(1Pd 5,2). O uso do neologismo “sympresbyteros” juntamente com as três antíteses 
presentes nesta perícope levantam a hipótese da proximidade de uma ação 
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pastoral revelada na carta com o atual conceito de sinodalidade. Nesta pesquisa 
propomos uma análise do termo “sympresbyteros” e das exortações apresentadas 
como orientações aos líderes da comunidade petrina e refletir se é possível 
estabelecer uma relação com os elementos de sinodalidade apresentados pelo 
Papa Francisco em seu pontificado. Buscamos também compreender se tais 
antíteses justificam uma mudança na organização estrutural das instâncias de 
discussão e decisão das Igrejas locais. Para tanto, utilizaremos o documento A 
Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja, da Comissão Teológica Internacional 
(02 de março de 2018), para fundamentar o conceito e práxis da sinodalidade. 
Esperamos que a presente pesquisa contribua na caminhada pastoral das Igrejas 
locais, fortalecendo os espaços e estruturas sinodais de construção de processos 
de evangelização. 

Palavras-chave: Sinodalidade; Carta de Pedro; Exortações; Anciãos. 

enbsp; 
 
 

Nº: 12 
 

Título da documentação: A menorá como objeto de arte: hipótese de arte no Levante 
Sul 

Autor: FRANCISCO MARQUES MIRANDA FILHO 

Resumo:  
Nos últimos vinte e cinco anos houve uma mudança de paradigma na classificação 
de parte do acervo arqueológico (artefatos, painéis, murais, pinturas, etc.) que 
compõe o longo período e vasto território aplicado à rubrica Antigo Oriente Próximo. 
Liderados pelas pesquisas e publicações das arqueólogas Irene Winter e Zainab 
Bahrani, toda a exuberância da produção artística do Antigo Oriente Próximo foi 
reconhecida.O percurso da minha pesquisa é propor a hipótese de que estes novos 
paradigmas possam ser aplicados ao conjunto de artefatos do Levante Sul, lócus 
privilegiado da narrativa da Bíblia Hebraica. A menorá é o objeto do Santuário Tenda 
do Deserto que sobreviveu ao tempo e possui registros e objetos arqueológicos que 
apontam para sua existência, para além dos testemunhos literários.Na narrativa 
hebraica, a menorá está presente desde o Santuário do Deserto (Ex 25,31-
40;31,8;35,14;3,17,24), provavelmente no Santuário de Silo (Jz 21,19), no Templo 
edificado por Salomão (1Rs 7,49;8,4; 2Rs 25,13-16: aqui não aparece na queda de 
Jerusalém para Nabucodonosor; e 2Cr 4,7), na visão de Jeremias (Je 52,19); na 
reconstrução do Segundo Templo em Esdras (Esd 3,10-11) e em Judas (1Mc 
1,21;4,49). Como objeto real está nas citações de Flávio Josefo, na Lepton de 
Matatias Antígono (37 a.C), em grafito sobre gesso numa casa judaica de Jerusalém 
(séc. I a.C), e no Arco de Tito em Roma. Neste último, a escultura em baixo relevo 
apresenta um objeto exuberante, cuja forma e detalhes apontam para a provável 
execução artística do candelabro judaico. 

Palavras-chave: menorá; arte; bíblia hebraica; arqueologia  
enbsp; 
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Nº: 13 
 

Título da documentação: A Geografia do Quarto Evangelho 

Autor: Gilvan Leite de Araujo 

Resumo:  
Os Sinóticos descrevem Jesus partindo da Galileia, onde desenvolverá a maior 
parte da sua missão, subindo rumo a Jerusalém onde culminará com a sua Paixão, 
Morte e Ressurreição. O Quarto Evangelho descreve uma dinâmica distinta. Jesus 
inicia a sua missão na Judéia e, até o capítulo sete, transita entre a Judéia e a 
Galileia. A partir do capítulo sete, ele permanece na Galileia até ápice da sua missão, 
com a Paixão, Morte e Ressurreição. Levando em consideração que o capítulo vinte 
e um seja uma glosa posterior, pode-se chegar a conclusão que este Evangelho 
situa a maior parte da missão de Jesus na Judeia. A geografia do Quarto Evangelho 
é matéria de estudo por parte de alguns estudiosos a partir da "leitura Topológica". 
M. Rissi aponta, como chave de leitura, as três viagens de Jesus para Jerusalém. J. 
Staley e H. Thyen, acolhem a proposta de Rissi com pequenas modificações. F.F. 
Segovia situa Jesus em Jerusalém partindo regularmente para sua atividade 
missionária, mantendo as três viagens propostas por Rissi. Contudo, existem 
diversas questões sobre o próprio Evangelho a serem levadas em consideração, por 
exemplo, se o capítulo seis seria uma glosa ou sofreu deslocamento, partindo do 
pressuposto que originalmente o capítulo cinco seria seguido pela narrativa do 
capítulo sete em diante. Em todo caso, o estudo da geografia desponta como uma 
questão relevante para uma melhor compreensão do Jesus Joanino e sua relação 
com os samaritanos, com os galileus e diversos grupos. Apresento compreensão 
diversa a geografia Joanina. 

Palavras-chave: Geografia Bíblica; Quarto Evangelho; Judéia; Samaria; Galileia 

enbsp; 
 
 

Nº: 14 
 

Título da documentação: A INTERPRETAÇÃO DE LEPRA NO ANTIGO ISRAEL E AS 
PERCEPÇÕES CONFLITIVAS A PARTIR DA HISTÓRIA DE NAAMÃ 

Autor: Gláucia Loureiro de Paula 

Resumo:  
Esse artigo apresenta uma reflexão sobre o sentido de lepra no Antigo Testamento 
e na as relações conflituais apresentadas na narrativa histórica de Naamã em 2Rs 
5,1-19. O objetivo analisar as possibilidades de significação e respostas às 
indagações existenciais que se colocaram diante da lepra e a possibilidade de 
morte. Parte da hipótese de que a história de Naamã apresenta-se como imagem 
de relações de conflitos e preconceitos, que são atribuídos a essa doença, e mostra 
as bases levíticas da fé judaica, refletindo sobre a doença, a busca por saúde e cura 
em um contexto cultural onde saúde, pureza e santidade eram evidências da 
bênção de Deus, e sem ela a exclusão seria inevitável. Metodologicamente, através 
de pesquisa bibliográfica, percebe-se que a religião legitimou o poder sacerdotal e 
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as normas levíticas de pureza e santidade, através do campo do sagrado, com seus 
ensinos e ritos sacrificiais. A fé era a representação de pertença àquela comunidade 
e a Deus, e essa fé promoveria a ordem a partir do caos, buscando a inclusão do 
indivíduo em seu contexto comunitário. A experiência religiosa de Naamã interferiu 
em sua maneira de enfrentar situações adversas, ele buscou garantir sua vida 
naquele momento conflitivo.  Em todo enredo em busca dessa cura, percebeu-se a 
necessidade do enfrentamento de vários conflitos, não apenas físico, mas também 
psicológicos e sociais. 

Palavras-chave: Lepra; Naamã; Conflito; Cura.  

enbsp; 
 
 

Nº: 15 
 

Título da documentação: O conceito de propiciação da ira divina em Hebreus 

Autor: Isaac Malheiros Meira Junior 

Resumo:  
O conceito de propiciação da ira divina tem sido questionado, subestimado e até 
mesmo rejeitado por alguns pesquisadores de Hebreus. Isso porque Hebreus teria 
foco apenas na expiação de pecados, em vez de lidar com a propiciação. O objetivo 
deste artigo é verificar, através de uma pesquisa bibliográfica e exegética, se 
Hebreus traz o conceito de propiciação da ira divina e, se sim, como o faz. Para isso, 
serão analisadas as palavras do grupo semântico do verbo grego hilaskomai e 
outras palavras cognatas. Além da análise linguística, para determinar se Hebreus 
pretende expor algum sentido de propiciação, é necessário descobrir o que o autor 
da epístola tem a dizer sobre a ira de Deus. A pesquisa linguística levará em conta 
o modo como a Septuaginta e o Novo Testamento expõem o conceito de 
propiciação. A Septuaginta tem sido considerada forte influência tanto na 
linguagem quanto no pensamento do autor de Hebreus, e é apontada como a sua 
principal fonte de citações do Antigo Testamento. Além disso, os demais 
documentos do Novo Testamento podem ajudar a entender como o conceito de 
propiciação era entendido e com que linguagem ele era expresso por volta do século 
I da Era Comum. Esta pesquisa conclui que o conceito de propiciação está presente 
em Hebreus e é importante à sua teologia. 

Palavras-chave: Hebreus; Propiciação; Expiação; Soteriologia. 

enbsp; 
 
 

Nº: 16 
 

Título da documentação: Qual era o poder institucional da religião em Israel e Judá? 

Autor: José Ademar Kaefer 

Resumo:  
Os estudos bíblicos e teológicos tendem a enfatizar o grande poder institucional da 
religião em Israel e Judá. Isso procede? Esta comunicação objetiva demonstrar que 
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isto não procede. De que maneira? Através da análise in situ, com auxílio 
bibliográfico, dos principais sítios arqueológicos desses dois reinos: Tel Megiddo, 
Tel Hazor, Tel Gezer, Tel Dã, Samaria, Betel, Silo, Jerusalém, Tel Laquis e Arad. A 
conclusão é de que não há evidências arqueológicas que comprovem o poder 
institucional da religião em Israel e Judá. As evidências arqueológicas nesses sítios 
revelam que o poder da religião, com templos e grandes altares, era muito forte até 
o final do Bronze Tardio, quando esses sítios faziam parte da rede de cidades-
estado de Canaã. Na transição do Bronze para o Ferro I, e particularmente para o 
Ferro II, quando estas cidades se tornam israelitas e judaítas, as evidências do 
poder da religião desaparecem. Elas só voltam a aparecer timidamente em Judá, na 
fortaleza de Arad, no findar do reino de Judá, na segunda metade do século VII AEC. 
É talvez, nesse período que podemos situar a afirmação de Gn 47,22.26c: “Somente 
a terra dos sacerdotes não ficou sendo do Faraó”. Será então que o grupo 
sacerdotal de Jerusalém terá adquirido certa autonomia. 

Palavras-chave: Poder da religião; Israel; Judá; 

enbsp; 
 
 

Nº: 17 
 

Título da documentação: O termo Ꜥāfār como advertência sobre a 
corresponsabilidade social e política em Gn 3,1-19 

Autor: Jose Geraldo de Gouveia 

Resumo:  
As traduções dos textos bíblicos nem sempre conseguem expressar tudo o que é 
redigido na língua “original”. A proposta desta pesquisa é ressaltar no texto de Gn 
3,1-19 a palavra Ꜥāfār (poeira), cujo objetivo é lançar luzes sobre a preeminência da 
corresponsabilidade social e política. Existe um aspecto profundamente 
antropológico que pode ser lido nas entrelinhas deste texto. Trata-se da falta de 
responsabilidade do ser humano em assumir seus erros, que sutilmente o redator 
faz questão de descrever como um pano de fundo narrativo. Após comer da árvore 
do bem e do mal, o homem não assume a sua transgressão; culpa a sua 
companheira, criada por Deus. A mulher por sua vez se justifica alegando que fora 
seduzida pela serpente, obra também do Criador. Sendo assim, indiretamente o ser 
humano acusa seu Criador como o responsável por sua queda. Como o texto não 
apresenta outro personagem na “fila literária”, a serpente não teve condições de 
apontar outro(a) culpado(a) pelo erro cometido. Acabou se transformando numa 
espécie de “bode expiatório”. Através do método de uma leitura sociológica, este 
artigo visa demonstrar a importância da responsabilidade individual como base 
para se chegar à uma corresponsabilidade coletiva, problema que persiste nas 
relações políticas atuais. Independentemente de alguma crença religiosa ou 
ideologia política, o ser humano, enquanto ser imanente, é Ꜥāfār, constituído da 
mesma poeira, possuidor das mesmas necessidades básicas. 

Palavras-chave: Corresponsabilidade; Política; Humano; Poeira.    
 enbsp; 
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Nº: 18 
 

Título da documentação: A estrutura e as falas presentes no Sl 14 

Autor: LEONARDO AGOSTINI FERNANDES 

Resumo:  
Não é difícil de se perceber que existe, no Salmo quatorze (14), uma preocupação 
religiosa e que atesta um elemento fundamental para o salmista: o conhecimento 
de Deus e da sua vontade se refletem no comportamento ético condizente. O que 
se faz fora do templo de Jerusalém, isto é, a vida, no dia a dia, se torna o elemento 
determinante para quem deseja viver perto de Deus. O salmista, porém, não parece 
estar falando de si mesmo ou se propondo como modelo. Ele busca indicar o 
percurso que cada fiel deve percorrer para se encontrar em digna condição de 
comparecer diante do Senhor em seu templo. A presente comunicação, fazendo uso 
da forma final e canônica do Salmo quatorze (14) em hebraico, apresentará uma 
tradução segmentada, a sua estrutura básica e uma devida atenção às falas, 
percebendo a dinâmica que envolve o salmista, o destinatário, os assuntos, a 
linguagem e os recursos estilísticos que foram usados. Espera, com essa 
abordagem, oferecer um modo simples e objetivo de se acercar dos Salmos e da 
sua mensagem histórico-teológica.                         

Palavras-chave: Conhecimento; Ética; religiosa; Justiça; divina; Saltério; Templo de 
Jerusalém     

enbsp; 
 
 

Nº: 19 
 

Título da documentação: O LIVRO DE JÓ: UMA CRÍTICA AO ESTADO 

Autor: Lucas Merlo Nascimento 

Resumo:  
A comunicação visa apresentar o livro de Jó enquanto crítica ao Estado em relação 
à sua responsabilidade junto aos socialmente fragilizados e excluídos. 
Metodologicamente, a crítica dá-se por meio da compreensão do lugar histórico do 
livro e das estratégias literárias que utiliza para caracterizar seus personagens. 
Tomamos como ponto de partida a contextualização do livro no período de 
dominação persa sobre Yehud, em que a situação de exploração econômica se 
tornou flagrante, tanto por parte do império Persa quanto pelas elites 
jerusalemitanas. Desviando-se de uma leitura individualista do livro e seus 
personagens, analisamos a figura de Jó enquanto descrito como ancião-juiz. Tal 
descrição, quando consideramos a ambientação intranarrativa do livro, isto é, de 
uma sociedade baseada num sistema familiar, faz de Jó representante do Estado, 
e sua atuação, uma crítica ao mesmo. A ação do juiz-ancião no sistema familiar 
equivale, numa estrutura monárquica, à função tipicamente atribuída ao rei, na 
ideologia real comum ao Antigo Oriente Próximo. Três elementos podem ser 
destacados na atuação e crítica ao Estado: a ação de Jó na praça da cidade a favor 
dos excluídos; Jó enquanto aquele que guarda a lei ao cuidar do “pobre, oprimido, 
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órfão e viúva”, e, teologicamente, Jó como aquele que imita a ação divina ao 
defender os socialmente e economicamente fragilizados. 

Palavras-chave: Livro de Jó; ancião-juiz; socialmente e economicamente excluídos; 
crítica ao Estado. 

enbsp; 
 
 

Nº: 20 
 

Título da documentação: A corrupção como doença e a integridade como solução: 
leituras em 1 Samuel 

Autor: Luiz Alexandre Solano Rossi 

Resumo:  
Samuel apresenta e representa uma postura marcada pela integridade. Uma 
integridade que pode ser vista desde quando ele era ainda pequeno. Em contraste 
com os filhos do sacerdote Eli, o pequeno Samuel crescia e se tornou um rapaz 
totalmente íntegro e, mais importante, sem ser corrompido pela influência deles. 
Samuel busca um reconhecimento duplo, isto é, de sua integridade bem como do 
estilo de governo que representou. Não havia espaço em seu projeto de integridade 
para o auto enriquecimento, principalmente em detrimento do empobrecimento de 
todos os outros, ou espaço para ressaltar sua importância. Totalmente justo 
poderia ser um resumo de sua vida. Jamais favoreceu os ricos e poderosos 
aceitando o suborno que era característico nessas relações. A prática da justiça, 
para Samuel, exige testemunhas. E, no relato, além do próprio povo que está diante 
dele, sua prática da justiça é atestada perante Javé e o próprio rei. Parece-me claro 
a intenção do autor do nosso texto, ou seja, a presença do rei – representante de 
um novo modelo político e econômico – revela e enfatiza a responsabilidade do rei 
de ser um representante justo e correto de Javé e do projeto da aliança. De certa 
forma podemos ler o comportamento de Samuel marcado pela integridade tanto 
olhando para o passado (filhos de Eli e seus próprios filhos) quanto olhando para o 
futuro (os reis que assumirão a liderança do povo, a começar por Saul).  

Palavras-chave: Justiça; corrupção; integridade; Bíblia 

enbsp; 
 
 

Nº: 21 
 

Título da documentação: Tradução e Doutrinas: Um estudo no Código da Aliança 
(Ex 20-23). Ocultamentos, limites e desafios.  

Autor: Luiz José Dietrich 

Resumo:  
Esta comunicação quer contribuir para o estudo e animação do debate sobre 
Tradução da Bíblia no Brasil. Apesar de termos muitos tradutores e tradutoras da 
Bíblia, e uma vasta gama de traduções da Bíblia, o debate acadêmico sobre a 
Tradução da Bíblia e sobre a teoria que orienta a tradução (Equivalência Dinâmica) 
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é quase inexistente em nosso país. Esta comunicação apresentará um quadro 
comparativo de várias opções de tradução de um conjunto de versículos do 
chamado "Código da Aliança": Ex 21,6; 22,7; 22,8 e 22,27 (Nas versões da Bíblia 
Almeira, Revista e Corrigida (ARC), Revista e Atualizada (ARA), Corrigida e Fiel (ACF), 
estes versículos seguem uma numeração diferente: 22,8; 22,9 e 22,28 
respectivamente). A discussão da tradução destes versículos, além da observação 
da variação das traduções, será feita a partir da tradução de Ex 22,8.  Neste 
versículo a ação do sujeito Ha'Elohim é descrita com um verbo no plural. O que, de 
acordo com as informações da Nova Arqueologia, da compreensão da História da 
teologia e da religião de Israel e da História da própria Bíblia, mostram que 
Ha'Elohim refere-se, neste contexto, a um conjunto de "Deuses Domésticos", 
Familiares, muito provavelmente ancestrais divinizados. Porém a maioria das 
traduções, por influência das doutrinas dos tradutores, ou da  Teoria da 
Equivalência Dinâmica, esconde esta fase politeísta que vigorou por muitos séculos 
na religião de Israel, que poderia ser uma importante fonte de relação e dialogo com 
religiôes africanas, tão atacadas por certos grupos cristãos.  

Palavras-chave: Tradução da Bíblia; Tradução e doutrinas; Ha'Elohim; Código da 
Aliança; História da Religião de Israel. 

enbsp; 
 
 

Nº: 22 
 

Título da documentação: Os amigos de Jó e a Teologia da retribuição 

Autor: Marcela de Jesus Dias 

Resumo:  
Jó o personagem central do livro (Jó) é atingido por árduo sofrimento em todas as 
dimensões de sua existência de modo inesperado. É a partir do sofrimento que 
notamos sua humanidade, suas relações pessoais com os amigos e o 
conhecimento de Deus. Neste capítulo apresentamos o tema: “Os amigos de Jó e a 
teologia da retribuição”. Alguns objetivos são propostos por meio de perguntas 
como “porque uma teologia da retribuição?”, “qual relação dos amigos de Jó com 
esse modelo de teologia?”, “a procura pelas causas do sofrimento é a melhor 
maneira de fazer teologia?”. Os resultados foram alcançados por intermédio de 
bibliografias. O livro de Jó apresenta sentido profundo e atual para a questão do 
sofrimento; os amigos de Jó representam categorias de pessoas que buscam 
respostas para os que sofrem. Mas esquecem de que através do sofrimento existe 
um caminho e este caminho leva a um conhecimento de si mesmo e mais ainda de 
Deus, Jó expressa “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem” 
(42.5). Ao olharmos para Jó é possível ter também um “olhar” para os que sofrem, 
a questão do sofrimento permanece atual, principalmente quando nos deparamos 
com o sofrimento de pessoas justas. Desse modo, se faz necessária uma teologia 
que aponta para a vida com sinais de esperança! 

Palavras-chave: Jó; Amigos de Jó; Sofrimento; Teologia da retribuição.  

enbsp; 
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Nº: 23 
 

Título da documentação: Que tipo de homem é o Profeta e sua importância hoje em 
Abraham Heschel 

Autor: Narcélio Ferreira de Lima 

Resumo:  
O filósofo e teólogo judeu Abraham Joshua Heschel (1907-1972) compreendeu 
os(as) interlocutores(as) da Bíblia Hebraica como os homens e mulheres do pathos 
divino (“homo sympathetikos”). A presente comunicação intenciona aprofundar 
essa perspectiva, através de uma leitura hermenêutica de alguns conceitos de sua 
tese doutoral sobre a consciência profética (1936) e análise exegética de perícopes 
bíblicas (Amós, Oseias, Isaías, Miqueias, Jeremias, Habacuc e Deutero-Isaías), para 
mostrar de que maneira a profecia bíblica e o ato profético podem iluminar as 
sociedades contemporâneas na luta por misericórdia e justiça. Nesse horizonte, o 
profeta hebreu nos aparecerá como uma personalidade “sui generis” frente às 
demais figuras que se relacionam à voz de alguma divindade ou à predição do 
futuro no mundo extra bíblico. Na análise dessas experiências registrada na Bíblia, 
verificamos que é a vocação divina que realmente define os profetas 
veterotestamentários e que os mesmos se identificam não simplesmente como 
“mensageiros”, mas também com diversos outros atributos alegados para si, 
sobretudo o de “testemunhas”. Por fim, fazemos a associação dessas figuras ao 
gênero humano na relação transcendental entre Deus e o ser humano, na mesma 
dignidade e ética em prol da transformação social, movendo-se do êxtase à ação.  
Uma justa concepção dessa experiência e movimento mostra-nos que os profetas 
continuam vivos, despertando a imaginação e fidelidade de nossos 
contemporâneos, especialmente onde impera o desconhecimento da voz de Deus, 
a insensibilidade à maldade e o apego ao poder. 

Palavras-chave: Heschel; profeta; profecia; pathos; simpatia 

enbsp; 
 
 

Nº: 24 
 

Título da documentação: A REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-LITERÁRIA DA 
EXPRESSÃO METAFÓRICA ִנים  COMO AGENTE RETÓRICO DO DISCURSO ַעז־פָּ
NARRATIVO NA BÍBLIA HEBRAICA 

Autor: PETTERSON BREY 

Coautor(es):  
Rodrigo Serveli 

Instituição Financiadora: PUC-SP 

Resumo:  
“E no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-
se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas” (Dn 8,23 – BJ). Eis 
um dos três lócus da expressão ִָָּּניםַעז־פ , traduzida como olhar arrogante – feroz 
catadura (ARA) –, na Bíblia Hebraica. A presente comunicação propõe-se a analisar 
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em que medida as duas ocorrências, situadas em Dt 28,50 e Pv 7,13, podem 
contribuir para a interpretação da retórica discursiva de Dn 8,23. Tal entrepresa, por 
conseguinte, se dará por meio de uma abordagem literária, norteada pelos critérios 
metodológicos da análise narrativa. No que tange à configuração artístico-literária 
dessa expressão, portanto, verificar-se-á suas feições metafóricas em duas 
dimensões: (1) na perspectiva da descrição adjetiva da personagem referida por 
ela; (2) em vista da ação depreendida pelos atores personificados pela 
representação dessa imagem. Em Dt 28,50, a princípio, ִנים  faz referência a uma ַעז־פָּ
nação feroz de rosto (ARA) – rosto duro (BJ) –, que é enviada por YHWH para 
exercer juízo sobre Israel, em virtude da violação da Aliança. Todavia, em Pv 7,13, a 
variação יהָָּּ ֵהֵעזָּה נ ֶ֗  ,traduzida pela ARA como cara impudente, e como modo sério – פָּ
pela Bíblia de Jerusalém – remete-se à ação de uma mulher adúltera em relação a 
um homem que não tornou os mandamentos de Deus como a menina de seus 
olhos. Dada a exiguidade de episódios narrativos que se valem dessa construção 
metafórica, é razoável que esta, em virtude de sua precisão retórica, seja analisada 
como elemento literário artisticamente planejado. 

Palavras-chave: Bíblia Hebraica; exegese do Antigo Testamento; Análise Narrativa; 
ִנים  .chifre pequeno ;ַעז־פָּ

enbsp; 
 

Nº: 25 
 

Título da documentação: Ex 2,1-10 três mulheres são fundamentais no início da 
libertação de Israel da escravidão no Egito 

Autor: Reginaldo de Abreu Araujo da Silva 

Instituição Financiadora: Associação Social e Educacional Agostiniana 

Resumo:  
Este trabalho pretende fazer uma leitura de Ex 2,1-10 na perspectiva da relevância 
do papel das mulheres, ressaltando as ações fundamentais de três mulheres: a mãe 
de Moisés, a sua irmã e a princesa egípcia, no salvamento de uma criança, 
contrariando as normas do poder opressor egípcio. Será uma pesquisa bibliográfica 
com base no texto “Em defesa da criança (Ex 1,15-2,10)” da obra “O projeto do 
Êxodo”, de Matthias Grenzer, que resgata a relevância do papel das mulheres no 
nascimento e no salvamento de Moisés. Da Obra “De Êxodo a Deuteronômio: a 
partir de uma leitura de gênero” organizada pela teóloga Athalya Brenner, são 
selecionados os textos: da autora Cheryl Exum “‘Deixai viver as meninas’: um 
estudo de Êxodo 1,8-2,10” que enfatiza que a libertação dos israelitas começa com 
a ação das mulheres; da autora Jopie Siebert-Hommes “Mas se for filha ... ela pode 
viver! ’Filhas’ e ‘Filhos’ em Ex 1-2” que destaca a correspondência entre os doze 
filhos de Israel e as doze mulheres mencionadas no início do Êxodo; da Obra 
“Relectura del Éxodo: en clave de mujer...”, organizada pela teóloga Isabel Gomez-
Acebo, autora do texto “Las mujeres en el Libro del Éxodo”, no qual analisa a 
presença e o subsequente desaparecimento das mulheres no Êxodo. Pretende-se 
concluir que a relevância do papel das mulheres do início do Êxodo não morre com 
o desaparecimento delas na narrativa, mas contribui, com a conscientização do 
respeito à dignidade das mulheres, para leitores e leitoras de todos os tempos.  
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Palavras-chave: Êxodo; mulheres; salvamento; conscientização; dignidade. 

enbsp; 
 

Nº: 26 
 

Título da documentação: Jerusalém, lugar sagrado desde quando e para quem?: 
história política e religiosa 

Autor: Rita Maria Gomes 

Coautor(es):  
Aila Luzia Pinheiro de Andrade 
 

Resumo:  
Jerusalém tem um presente e um passado que interliga sacralidade e política e, 
portanto, carrega em sua história a marca do conflito e também a da convergência 
religiosa. Esta comunicação tem por objetivo refletir sobre o lugar, ou a condição, 
que a cidade de Jerusalém, cidade sagrada, ocupa na compreensão existencial das 
três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para tal, 
pela análise bibliográfica, busca-se saber como os três sistemas religiosos 
percebem a sacralidade dessa cidade. Num primeiro momento, considera-se a 
etimologia e as primeiras referências à cidade em documentos históricos. Em 
seguida, relata-se o testemunho bíblico sobre Jerusalém, pois os textos sagrados 
do judaísmo servem de base tanto para o cristianismo quanto para o islamismo a 
esse respeito. Na sequência, observa-se o que é distintivo de cada religião em 
relação à cidade santa. O resultado dessa análise é a descoberta do nível de 
importância da cidade para cada grupo religioso a partir da relação do grupo com 
outros centros religiosos. Enfim, chega-se à conclusão de que Jerusalém tem um 
caráter ambivalente: é indiscutivelmente um território sagrado para o qual 
convergem as três religiões, mas é também transterritorial, ou seja, ultrapassa 
infinitamente os limites geográficos por sua condição simbólico-religiosa. 

Palavras-chave: Teologia; Bíblia; Monoteísmo; Kótel; Domo da Rocha. 

enbsp; 
 
 

Nº: 27 
 

Título da documentação: O GRITO POR JUSTIÇA NAS IMPRECAÇÕES DO SALMO 58 

Autor: Rogerio Goldoni Silveira 

Resumo:  
O Salmo 58 é mais conhecido pelas suas imprecações que, quando tomadas fora 
do contexto literário, escandalizam o leitor atual e geram no imaginário a figura de 
um orante com sede de vingança. Entretanto, esse Salmo revela o grito da pessoa 
(ou do povo) que sofre sob as injustiças e crimes, e enfrenta uma situação de 
maldade incontrolável e congênita, já que “os perversos se extraviam desde o útero” 
(Sl 58,4). Denunciam-se os crimes premeditados, que ocorrem com dedicação 
interna (coração) e externa (mãos) – “no coração, praticais iniquidades; na terra, 
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vossas mãos sopesam violência” (Sl 58,3). Porém, toda essa situação parece ficar 
menor quando o leitor se depara com uma imprecação do tipo “ó Deus, quebra-lhes 
os dentes da boca deles” (Sl 58,7). Por isso, revela-se a importância de 
compreender o escopo comunicativo do Salmo 58 através de acurada análise 
exegética, com o intuito de esclarecer o sentido das imprecações nele empregadas, 
que são o grito por justiça da pessoa que já não suporta tantos males que lhe são 
provocados. A percepção correta das imprecações no horizonte da oração do 
salmista corrige uma leitura escandalosa do Salmo 58, pois esse Salmo é uma 
resposta a situações existenciais de injustiças vividas pelo povo. Logo, o motivo de 
escândalo parece ser o mal provocado, e não a fala imprecatória do salmista. No 
Salmo 58, a denúncia se transforma em súplica, e o salmista volta-se a Deus no 
qual confia e sabe que age com justiça. 

Palavras-chave: Salmo 58; Imprecação; Justiça; Súplica; Escândalo. 

enbsp; 
 
 

Nº: 28 
 

Título da documentação: A PLENITUDE DO ESPÍRITO E A PRÁTICA DA JUSTIÇA A 
PARTIR DE MIQUEIAS 3,5-8 

Autor: Sandra Morais Ribeiro dos Santos 

Resumo:  
Em Miquéias, a plenitude do Espírito está relacionada à prática do direito e da 
justiça (3,8). O profeta denuncia através de oráculos as corrupções e injustiças 
cometidas pelos poderosos de sua época, que defraudavam o projeto original da 
Aliança e desprezavam, exploravam e oprimiam os desvalidos. Declara estar 
transbordando daquilo que falta aos líderes do povo. A partir desta premissa, 
objetivou-se mostrar que não é possível alguém estar transbordando do Espírito de 
Javé e, simultaneamente, permanecer alheio à prática efetiva da justiça, pois ela é 
uma forma de expressão da presença de Deus que se efetiva na vida pública. A falta 
destas virtudes denota o quão longe uma pessoa ou sociedade está de Javé. Para 
embasar o estudo, procedeu-se à tradução do texto hebraico, análise exegética da 
perícope (Mq 3,5-8), e a pesquisa bibliográfica sobre o tema. Pode-se observar que 
a compreensão do texto de Miquéias traz clareza e coerência não somente quanto 
ao seu significado histórico, mas também visa uma aplicação prática e diária dos 
seus princípios para o homem e a mulher na contemporaneidade, onde as injustiças 
correspondem a males sociais que corroem sua existência a partir do seu interior. 
Toda a ação a favor da efetivação de uma justiça pública e transformadora da 
realidade é libertadora, e é uma ação divina em prol do indivíduo, da sociedade e da 
coletividade. Suas palavras tornam-se contemporâneas e de valor imensurável 
para o contexto histórico contemporâneo.  

Palavras-chave: Lideranças; Corrupção; Justiça; Espírito de Javé; Ações Públicas. 

enbsp; 
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Nº: 29 
 
 

Título da documentação: Como seguir a Jesus: o discipulado em Marcos 8,34 – 9,1 

Autor: Sandro Pereira 

Instituição Financiadora: Faculdade Cristã de Curitiba 

Resumo:  
A perícope de Marcos 8,34 – 9,1 encontra-se dentro da narrativa da Jornada rumo 
à Jerusalém iniciada em 8,31 e que prossegue até 10,52. Nela, o termo akoluthéō é 
o verbo por excelência para se referir ao discipulado de Jesus; o discipulado que se 
dá em seguir ao Mestre. O discipulado não é um segundo passo no Cristianismo. 
Desde o início, o discipulado está intimamente ligado ao significado real de ser 
cristão. Dessa forma, o ponto de partida do discipulado é a ordem de Cristo: “segue-
me”. Jesus usa akolouthéo para denotar a prioridade que os seus seguidores 
deveriam ter para com o seu projeto. No aspecto espiritual, Jesus chamava seus 
discípulos com autoridade. A escola do discipulado de Jesus era diferente das 
escolas rabínicas do primeiro século. Naqueles dias, um jovem interessado poderia 
pedir permissão a um rabi para tornar-se seu discípulo. O objetivo do estudo na 
companhia de um rabi era a santificação da vida por meio dos conhecimentos 
contidos na Torá. Como discípulo, ele poderia vir a concorrer e até mesmo a 
substituir seu mestre. Isso significa que os discípulos desejavam seguir o mestre 
apenas o tempo necessário para atingir o status, ou a categoria, de rabino. Jesus 
faz o caminho inverso. No Evangelho segundo Marcos, Jesus inicia seu ministério 
apresentando o Reino de Deus, que constituía a essência de sua mensagem. Após 
anunciar a que veio, ele sai caminhando e chamando homens para formar seu 
primeiro grupo de discípulos. 

Palavras-chave: Bíblia; Novo Testamento; Evangelhos, Marcos; Jesus; Exegese; 
Discipulado; Seguimento. 

enbsp; 
 
 

Nº: 30 
 

Título da documentação: Uma história visual da Exegese Iconográfica 

Autor: Silas Klein Cardoso 

Instituição Financiadora: Swiss National Science Foundation (SNSF) 

Resumo:  
Quando vistos sob a metáfora de tribos e territórios acadêmicos (BECHER; 
TROWLER, 2001), praticantes da exegese bíblica podem ser caracterizados como 
uma tribo textual. No coração da disciplina jaz um artefato textual, ao redor dos 
qual se reúnem acadêmicos cujos ancestrais e ícones são filólogos e cujo dialeto é 
histórico-linguístico. Contudo, nos últimos cinquenta anos, e principalmente desde 
a publicação do seminal estudo Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das 
Alte Testament (“O Mundo das imagens antigo-orientais e o Antigo Testamento”) 
de Othmar Keel (1972), imagens têm recebido crescente atenção na exegese bíblica, 
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primeiro como ilustrações, depois como fontes de comparação, até serem 
utilizadas como categoria analítica. Perspectivas que utilizam artefatos visuais 
antigos para iluminar textos, conceitos e a história bíblica recebem, entre outras, a 
alcunha “Exegese Iconográfica.” Contudo, enquanto bem aceita na Europa-Central, 
África do Sul e Estados Unidos, a perspectiva ainda não se firmou na América do 
Sul. Tendo em vista sua inserção inicial no cenário brasileiro (KLEIN CARDOSO, 
2021) e pensando a criação de uma vertente latino-americana, a comunicação 
apresenta o status quaestionis da perspectiva em linguagem visual. Através de 
gráficos e esquemas, ela descreve a história do campo, mapeia principais obras, 
identifica players significativos e classifica as principais abordagens. Tal 
aproximação, que pressupõe tanto a participação de ferramentas e indivíduos na 
criação de epistemes, quanto a existência de conhecimento visual, evidencia os 
fatores que levaram à criação da Exegese Iconográfica e, consequentemente, nota 
aspectos necessários para sua plena inserção na América Latina. 

Palavras-chave: Exegese Iconográfica; Exegese Bíblica; Métodos Comparativos de 
Interpretação Bíblica; Iconografia do Antigo Oriente Próximo; Escola de Friburgo; 
Selos de Estampar do Sul do Levante; Arqueologia Siro-Palestinense 

enbsp; 
 
 

Nº: 31 
 

Título da documentação: “NÃO ACEITARÁS PRESENTE DE CORRUPÇÃO” (Ex 23,8) 

Autor: Valmor da Silva 

Resumo:  
Analisa o conceito de “presente de corrupção” (šoḥad) na Bíblia Hebraica, com seu 
duplo sentido “aceitar presente” e “aceitar suborno”. Parte da recomendação do 
Código da Aliança: “Não aceitarás presente de corrupção (šoḥad), porque o 
presente de corrupção (šoḥad) cega os que têm vista e perverte as palavras dos 
justos” (Ex 23,8). A partir daí, explora o mesmo conceito no Código Deuteronomista, 
com a recomendação taxativa de não aceitar presente de corrupção (Dt 16,19), 
assim como no final da lista de maldições do mesmo Deuteronômio (Dt 27,25). 
Passa ao emprego do conceito proibitivo nos Salmos (Sl 15,5). Verifica o combate 
à prática do suborno na Monarquia (1Sm 8,3) e com o combate dos profetas em 
vista da justiça. Conclui com a visão da profecia, que compara a corrupção à 
prostituição (Is 1,21.23; Ez 16,33). Objetiva identificar a prática do suborno, tão 
antigo quanto atual, do aliciamento através da doação de presentes. A hipótese a 
verificar é o combate à corrupção, de maneira radical e taxativa, com tolerância zero 
para essa prática. O método é a análise do termo em seu contexto literário e 
histórico, através do uso de concordâncias, dicionários e informações 
complementares. Pretende, como resultado, verificar o combate à corrupção na 
Bíblia e apurar a consciência crítica na prática da atualidade. 

Palavras-chave: Presente; Corrupção; Suborno; Justiça 

enbsp; 
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Nº: 32 
 

Título da documentação: A importância da delimitação para entendimento de uma 
perícope: estudo de caso em Lc 5,1-11 

Autor: Vamberto Marinho de Arruda Junior 

Resumo:  
Em Lc 5,1-11, aparentemente, há dois gêneros literários que competem (na opinião 
de especialistas) pela supremacia da chave interpretativa da passagem: Narrativa 
de Chamado e Narrativa de Milagre, diante disso há divisão entre os pesquisadores 
sobre qual ênfase prevalece. Com tal impasse, assume-se que o processo de 
delimitação (com sua análise dos itens iniciais, finais e do elemento encontrado ao 
longo do texto) favorece o entendimento de um acordo entre ambos os realces 
identificados, baseado nos elementos encontrados no próprio texto. Ao se fazer 
isso, fica claro que o texto tem uma unidade que engloba os dois relatos: pesca 
milagrosa e chamado. Tal compreensão aparece após se verificar as nuances 
distintas nos âmbitos espaciais, temporais, de personagens, temáticos e função 
terminal, além de identificar o elemento que está ao longo do texto, como sendo o 
campo semântico das atividades náuticas, o qual seria o hiperônimo, pois há dois 
campos semânticos co-hipônimos, sobre os quais a ênfase recai – pesca e 
navegação (há substantivos e verbos que apontam para estes dois co-hipônimos). 
O milagre na pesca dos peixes serve como algo concreto e visível, como um ponto 
de partida mental, para a imagem abstrata da pesca de homens. Portanto, não há 
um impasse entre um ou outro gênero, mas sim a coexistência dos dois gêneros 
literários, que gravitam em torno do assunto da pesca e são unificados pelo tema 
da Palavra, tais componentes são usados pelo autor na construção de sua narrativa 
da história de Jesus e realçados pela delimitação. 

Palavras-chave: Delimitação; Milagre; Chamado; Lucas. 

enbsp; 
 
 

Nº: 33 
 

Título da documentação: A meretriz cavalga a besta: uma representação simbólica 
da relação entre Religião e Estado 

Autor: Vanderlei Dorneles da Silva 

Instituição Financiadora: UNASP 

Resumo:  
O texto profético de Apocalipse 17 descreve o simbolismo da mulher que cavalga a 
besta de múltiplas cabeças a qual retrata os “reis da terra”. A mulher é “a grande 
cidade que domina sobre os reis” (v. 18) graças ao seu poder de sedução (v. 4). A 
linguagem do simbolismo atribui a essa narrativa visionária a característica de um 
texto da cultura possível de releitura, atualização e geração de novos textos em 
diferentes contextos (LOTMAN, 1996). A complexidade e o aspecto simbólico dos 
textos artísticos e religiosos favorecem sua inserção na cultura e ampliam sua 
capacidade de geração de novos textos e leituras (NOGUEIRA, 2012). Como recurso 



 

 

 

 

106 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

da linguagem, o símbolo aponta para algo além de si; em geral, é um objeto material 
que representa algo abstrato (LUND, 2007). A relação entre o símbolo e seu 
significado resulta de convenção (SCHAEFER, 2018). A leitura, portanto, do símbolo 
da mulher que se prostitui com os reis precisa ser feita dentro do contexto de 
convenção e da memória linguística do texto. Assim, o significado do símbolo 
visionário deve ser buscado no processo de representação e no sistema semântico 
da cultura e da Bíblia hebraica (MARZOUK, 2015; MOYISE, 1995).Esta comunicação 
propõe uma releitura e aplicação do mesmo texto ao contexto atual, em que se 
verifica uma aproximação de certos grupos religiosos ao aparelho do Estado, o que 
na perspectiva profética pode configurar uma relação de “prostituição”. 

Palavras-chave: Simbolismo; Linguagem profética; Religião; Estado; Texto da 
Cultura. 

enbsp; 
 
 

Nº: 34 
 

Título da documentação: O LUCRO ACIMA DE TUDO: AMÓS 8, 4-8 E O PROCESSO 
DE COLONIZAÇÃO 

Autor: WILIAN LINO ORCESI 

Resumo:  
O interesse pelo tema: “O lucro acima de tudo: Amós 8, 4-8 e o processo de 
colonização da região pastoral sul da Diocese de Guajará-Mirim – Rondônia”, 
surgiu dentro de um contexto migratório, o qual sempre intrigou o pesquisador 
nestas experiências vividas desde a sua infância. Diante desta situação, 
presenciando toda luta de famílias indo e vindo, derrubando a mata, enfrentando os 
desafios de todo tipo, desde os perigos da selva, as enfermidades tropicais, o 
escasso recurso econômico, todo esforço para alimentar um sonho: ter um pedaço 
de chão, é que se inscreve a pesquisa. Julga-se assim que a crítica do profeta Amós 
é atual por ser ele o profeta da justiça, e dessa forma, pretende-se trilhar essa 
dissertação a partir da história da região pastoral da diocese de Guajará-Mirim, que 
se formou com os migrantes agricultores, ou seja, famílias inteiras que foram 
atraídas por um sonho de ter seu próprio espaço, alimentar da força de seu trabalho 
e não ter que depender de um patrão; mas que aos poucos se deram conta que essa 
realidade estaria distante, pois mesmo tendo terra, o descaso político fez com que 
seus sonhos fossem negados, pela opressão, o aumento do latifúndio, os conflitos 
agrários e consequentemente o êxodo rural. A pesquisa ajudará a compreender os 
agentes que causaram a injustiça e o sofrimento dos pobres, como também aqueles 
que o defendiam, a exemplo das ações de Amós, na restauração da Justiça e seus 
direitos.  

Palavras-chave: Justiça social; migração; colonização; profetismo. 

enbsp; 
 
 
 



 

 

 
 

Caderno de resumos |107                                                                           
 

Nº: 35 
 

Título da documentação: Ironia e outros recursos literários em 1-2Samuel como 
crítica às estruturas de poder 

Autor: William Lacy Lane 

Resumo:  
IntroduçãoOs livros de 1-2Samuel como obras literárias já foram amplamente 
investigados. Enquanto algumas abordagens buscam encontrar um texto ou 
tradição original sobre a qual se acrescentou outras histórias e conteúdo 
originalmente independentes, abordagens literárias mais recentes buscam 
valorizar o texto final e sua unidade narrativa. Mesmo como um  relato unificado no 
nível narrativo, é possível discernir diversos enredos ou vozes nem sempre 
demarcados por unidades, tradições ou fontes distintas, vozes que sinalizam o 
propósito do narrador. ObjetivosEsta pesquisa visa identificar e analisar o uso de 
alguns recursos literários empregados na narrativa dos livros de Samuel os quais 
sinalizam em nível discursivo uma crítica às estruturas de poder na formação da 
monarquia davídica. MétodoA pesquisa segue uma abordagem literária narrativa 
(cf. R. Alter; J. Brown) por meio da qual se dá atenção a recursos literários (como 
ironia, jogo de palavras, estrutura literária) empregados pelo narrador a fim de 
conduzir o leitor à sua visão.ResultadosO resultado da pesquisa demonstra 
diversos recursos literários como figuras de linguagem, ironia, estrutura narrativa, 
hipérbole, jogo de palavras etc empregados pelo narrador ao longo de todo o relato 
para comunicar uma visão crítica das estruturas de poder na formação da 
monarquia.ConclusãoEssa pesquisa pode também no âmbito da pragmática 
sugerir com o narrador que as motivações religiosas e políticas de agentes do poder 
na atualidade precisam ser vistas também de uma forma crítica, a qual independe 
de posicionamentos e crenças, mas é um elemento necessário em toda e qualquer 
narrativa do poder. 

Palavras-chave: Análise narrativa; Ironia; Livro de Samuel; Crítica do poder 

enbsp; 
 
 

Nº: 36 
 

Título da documentação: Um vaso para honra e outro para desonra: Uma análise 
exegética de Rm 9,19-29 

Autor: Ygor Almeida de Carvalho Silva 

Resumo:  
A presente pesquisa se propõe a estudar o significado das expressões paulinas: 
“um vaso para honra, e outro para desonra [...] vasos de ira, que foram preparados 
para a destruição, [...] vasos de misericórdia, os quais preparou de antemão para a 
glória”, no texto de Rm 9,19-29. O objetivo é entender se, nesta passagem bíblica, o 
Apóstolo Paulo trataria realmente de predestinação dupla ou absoluta, como foi 
compreendido pela maioria dos reformadores protestantes do século XVI. Para a 
pesquisa, primeiramente foi levantado o status quaestionis (estado da questão), 
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com a interpretação de vinte e cinco exegetas sobre estas expressões difíceis da 
perícope. Em seguida, é realizada a exegese do texto de Rm 9,19-29, lançando-se 
para isso mão dos seguintes dos Métodos Histórico-Críticos: a) tradução e 
segmentação da perícope, b) crítica textual, c) crítica do gênero literário ou da 
constituição do texto, d) crítica da redação, e) crítica da forma com aplicação da  
Análise Retórica Bíblico-Semítica, f) crítica do gênero literário e g) crítica das 
tradições. Na crítica da redação foi empreendida uma pesquisa da ocorrência de 
todas as palavras e expressões de Rm 9,19-29, bem como do seu valor semântico 
na Epístola aos Romanos e em todo o corpus paulinum. Na crítica da forma foi 
realizada a análise sintático-gramatical de todas as orações da perícope. 
Finalmente, é apresentado um comentário bíblico-exegético-teológico da perícope, 
que se inspira do Método do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento.  

Palavras-chave: Vaso para honra; vaso para desonra; vasos de ira; vasos de 
misericórdia; Romanos 9,19-29 

enbsp; 
 
 

Nº: 37 
 
 

Título da documentação: A HERMENÊUTICA POLÍTICA E LIBERTADORA DO CEBI A 
EXPERIÊNCIA DO CEBI QUARTO SÁBADO EM PERNAMBUCO 

Autor: ZELIA CRISTINA PEDROSA DO NASCIMENTO 

Coautor(es):  
JOÃO LUIZ CORREIA JÚNIOR 
 

Resumo:  
O projeto de aprofundamento bíblico, “Cebi Quarto Sábado” (CQS) existe desde 
2007 em Recife – PE. Antes da pandemia as reuniões aconteciam na sala do Cebi 
PE (Centro de Estudos Bíblicos). A partir de março de 2020, com as medidas de 
isolamento social, as reuniões foram paralisadas e retornadas em agosto de 2020, 
de forma virtual. O objetivo desta pesquisa é apresentar essa experiência, que visa: 
estudar temas específicos da Bíblia, a cada ano; oportunizar o treinamento de 
assessoria entre os membros do grupo; exercitar o aprofundamento bíblico, em 
grupo dentro do método do Cebi que, do ponto de vista hermenêutico, parte da 
análise exegética e literária do texto; procura entender o contexto socio-histórico 
em que o texto foi escrito, para levantar os aspectos ideológicos e teológicos que 
estão por trás das palavras; e, do ponto de vista metodológico, o estudo leva em 
conta realidade das pessoas empobrecidas e excluídas da sociedade, numa 
dimensão política e libertadora.Essa dinâmica tem levado os participantes a aguçar 
consciência crítica não só para uma leitura não fundamentalista da Bíblia, como 
para uma compreensão mais abrangente da complexidade sociopolítica, 
socioeconômica e sociocultural em que vivemos.Trata-se de uma experiência 
exitosa, sobretudo porque o estudo via Google Meet oportunizou a participação de 
pessoas não só de Recife, mas também do interior de Pernambuco, de outros 
Estados e até do exterior. A maioria delas, ligadas ao Cebi. A diversidade favoreceu 
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a aproximação e troca de experiências, bem como a disseminação da hermenêutica 
política e libertadora da Bíblia. 

Palavras-chave: Consciência Crítica; Leitura Popular da Bíblia;  Antigo Testamento; 
Novo Testamento 

enbsp; 
 
 

Nº: 38 
 

Título da documentação: Is 52,13-53,12 em diálogo com a concepção de redenção 
em Lévinas 

Autor: Zuleica Aparecida Silvano 

Instituição Financiadora: FAJE e SAB/Paulinas  

Resumo:  
Essa comunicação objetiva analisar Is 52,13-53,12 e estabelecer um diálogo com a 
concepção levinasiana de redenção, que aborda as noções de alteridade, 
proximidade, responsabilidade por outrem, substituição, e a condição de refém.  Por 
meio da análise exegética dessa perícope, percebemos as várias dificuldades 
gramaticais, textuais e lexicais, sobretudo a ambiguidade no uso de determinadas 
raízes verbais e o jogar com a semântica das palavras. Essa característica dificulta 
a definição da identidade desse servo, dado que é possível considerá-lo uma 
personagem individual, corporativa, ou identificá-lo como sendo o próprio Deus. 
Assim, percebemos que há um desenvolvimento paralelo entre o servo e Jerusalém, 
mas também uma sintonia entre a vontade divina e a humana, dado que a divina se 
realiza quando o ser humano encontra a máxima expressão de sua dignidade em 
manifestar a plena substituição, no sentido levinasiano, por meio de um amor que 
não tem limites, ao assumir o pecado do outro, e tornar-se o instrumento por meio 
do qual é possível a cura do outro. Essa atitude significa ser realmente humano, 
dado que a substituição ou a responsabilidade não surge de um voluntarismo, nem 
de um sentimento de solidariedade, mas é algo que impele o ser humano a se 
realizar. É ser impulsionado pela vocação humana de ser servo e a reflete em sua 
ação a bondade original da criação, visto que faz parte da condição humana. Essa 
constatação também é possível quando percebemos a ligação lexical de Is 52,13–
53,12, com Is 52,1-12 e Is 54,1-17.   

Palavras-chave: redenção; Is 52,13-53,12; Lévinas  

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: O Socialismo Religioso como Religião Profética: denúncia 
e oposição a partir de Paul Tillich 

Autor: André Yuri Gomes Abijaudi 

Resumo:  
Nascido na Alemanha no final do século XIX, Paul Tillich serviu como capelão do 
exército alemão na Primeira Guerra, pouco tempo depois de concluir sua formação 
acadêmica. A experiência trágica da guerra lhe forçou o desenvolvimento de uma 
reflexão crítica sobre o cenário político-social de sua nação. Nas décadas de 1920 
e 1930, Tillich participou de um grupo que discutia, entre outros temas, o socialismo 
religioso, o que lhe possibilitou o amadurecimento de suas reflexões políticas. 
Assim, esta comunicação se propõe a analisar as diferenças entre o socialismo 
religioso do socialismo marxista, a partir de seu interesse na vida humana como um 
todo e não exclusivamente em sua base econômica. Além disso, a reflexão do 
socialismo religioso está associada ao cristianismo profético, assimilando em sua 
mensagem a denúncia e a resistência às forças demoníacas da injustiça e da 
vontade de poder presentes na história – e enraizadas no coração humano – ao 
mesmo tempo em que anuncia um novo sentido e poder da vida a partir da 
automanifestação divina. Por isso, objetiva-se mostrar que a construção de um 
socialismo religioso, tal como proposto por Tillich, quer ir além da crítica às 
estruturas econômicas, a fim de fundamentar-se a partir das relações humanas, 
considerando a dimensão da interioridade humana como objeto principal de sua 
crítica e enxergando as estruturas econômicas, sociais e políticas como 
consequências dos desejos e ganâncias próprias do ser humano. Para tanto, 
observaremos não apenas as reflexões teóricas de Tillich, mas também seu 
enfrentamento pessoal ao totalitarismo nazista. 

Palavras-chave: Socialismo; Kairos; Nazismo; Religião 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: TEOFANIA NO SAMBA: A VIRGEM MARIA AOS OLHOS E 
OUVIDOS DE CARTOLA 

Autor: ANTONIO PASSOS DE SOUZA 

Resumo:  
As Ciências da Religião no Brasil vêm demonstrando crescente interesse pela 
presença de temas religiosos em canções não religiosas. Para tal abordagem, 



 

 

 

 

114 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

artigos publicados neste início do século XXI têm buscado ancoragem teórica na 
Teologia da Cultura de Paul Tillich. Algumas dessas publicações foram utilizadas 
como ponto de partida na elaboração da presente comunicação, cujo objetivo é 
voltar-se para canções criadas e divulgadas em contextos artísticos e comerciais 
sem vínculos com instituições religiosas, porém, com uma caracterização que as 
coloca como que aspirantes à condição de música religiosa. Mais especificamente 
é empreendida uma análise do samba “Dê-me Graças, Senhora”, incorporado ao 
repertório do sambista Cartola, buscando destacar a articulação do explícito e do 
implícito na inserção de temáticas religiosas na canção a partir da pesquisa 
bibliográfica e fonográfica. Nos resultados, a análise demonstra que a presença de 
temas religiosos em canções não religiosas pode ocorrer de modo explícito com a 
citação expressa de símbolos religiosos ou de forma mais sutil, implícita, por meio 
de uma inserção discursiva da canção em reflexões basilares para a teologia e a 
religião. Os dois modos, o explícito e o implícito, inclusive, podem aparecer 
articulados em uma mesma canção. No caso específico do samba “Dê-me Graças 
Senhora”, em sua face mais devocional e explícita, a canção descreve uma aparição 
da Virgem Maria. Porém, em uma das frases cantadas – “És indelével como a flor” 
– alcança um diálogo religioso profundo. 

Palavras-chave: Canção; Samba; Devoção; Cartola; Religião 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Do Uno/Nada ao Fundamento/Abismo – a influência do 
neoplatonismo em Schelling e Tillich 

Autor: Carlos Eduardo Brandão Calvani 

Resumo:  
A influência de Schelling sobre o pensamento de Tillich já está razoavelmente bem 
mapeada, inclusive por autores nacionais (GROSS, 2004; LEAL, 2015), embora não 
suficientemente aprofundada. Sempre que mencionamos Schelling, pouco atenção 
é dada à influência de Plotino sobre esse autor. A presente comunicação pretende 
indicar pistas para identificar com mais clareza esse legado. O estudo de Beiwaltes 
(2000) sobre Schelling e o neoplatonismo, aguçou nossa intuição de que a forte 
herança neoplatônica em Schelling também foi transmitida a Tillich. Enuncia-se, 
portanto, a necessidade de rastrear nos textos de Tillich, as referências a Plotino, 
Porfírio, Proclo e outros para se compreender: a) os sinais da estrutura do 
pensamento plotiniano em Tillich, tais como a percepção triádica da realidade e 
diádica do pensamento e com suas equivalências semânticas, especialmente a 
relação entre “Deus-além-de-Deus” (Tillich) e o Uno inefável simplíssimo (Plotino) 
ou as díades “Fundamento e abismo” e Uno/Nada); b) os limites racionais do 
discurso teológico que levaram os neoplatônicos a inaugurar a tradição apofática 
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(teologia negativa) absorvida por autores da mística cristã (Pseudo-Dionísio, 
Mestre Eckhart, Boehme etc) e c) a necessidade de recorrer a imagens e metáforas 
como recurso linguístico auxiliar à argumentação conceitual encontrados em “As 
idades do mundo” de Schelling. Sem pretensão de apresentar resultados, a 
comunicação apenas intenta enunciar pistas para uma futura pesquisa de maior 
fôlego capaz de nos ajudar a compreender a importância mediadora de Schelling 
como ponte entre o neoplatonismo e Tillich, o que tornaria esse autor bem mais 
neoplatônico do que ele mesmo admitiria. 

Palavras-chave: Schelling; Plotino; neoplatonismo; Tillich 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Linguagem como meio de revelação 

Autor: Cleber Araújo Souto Baleeiro 

Resumo:  
Na Teologia Sistemática, Paul Tillich afirma que a palavra, ao lado da natureza e da 
história, é um dos meios de revelação. Uma das implicações disso, segundo ele, é 
que não se pode interpretar a mensagem bíblica sem princípios semânticos e 
hermenêuticos. O que pretendo com essa exposição é refletir sobre a linguagem - 
enquanto portadora de poder de significado e poder de sentido - a partir da breve 
discussão que Tillich faz sobre denotação e expressividade e sua relação com a 
ideia de revelação. A apresentação, portanto, será dividida em três partes: primeiro 
apresentarei a ideia de revelação na Teologia Sistemática, destacando 
principalmente sua ideia geral e seus meios; depois farei uma pequena discussão 
sobre os conceitos de denotação e expressividade, relacionados às ideias de 
significado e sentido, utilizando como aporte as contribuições de autores como 
Josgrilberg e Ortiz-Osés; por fim, procurarei estabelecer uma relação, a partir do 
próprio texto de Tillich, entre  significado, sentido e revelação, destacando 
sobretudo o caráter simbólico/poético da linguagem como expressão do mistério. 
Essa discussão, ainda que muito breve na obra de Tillich, tem sua importância por 
procurar conciliar duas posições por vezes conflituosas do pensamento 
contemporâneo a respeito da linguagem - a saber, uma compreensão ontológico-
hermenêutica e outra semântico-linguística - no âmbito do conceito teológico de 
revelação. 

Palavras-chave: Paul Tillich; linguagem; revelação; sentido; significado 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: Sobre a ideia de Teologia da Cultura 

Autor: Deborah Vogelsanger Guimarães 

Resumo:  
Teologia da Cultura é uma publicação de Paul Tillich, de 1959, na qual ele pretende 
'demonstrar a dimensão religiosa presente nas diversas esferas da atividade 
cultural humana'. A obra se compõe de artigos de sua autoria, sobre o assunto, 
publicados em ocasiões distintas e apresenta uma estreita relação com um escrito 
tillichiano anterior, de 1919, On the Idea of a Theology of Culture. A relação está 
afirmada no prefácio de Teologia da Cultura como uma relação fortuita e produtiva 
que ele pretende explorar. O que se percebe a partir dali, e iniciada a leitura desta 
Teologia da Cultura, é que nela desenvolve-se alguns dos temas apresentados em 
On the Idea of a Theology of Culture, mas não só. Há também seu aprofundamento 
em pontos essenciais, como declara o próprio Tillich no prefácio de 1959. É quase 
como se, nesta publicação, a demonstração planejada tenha partido das hipóteses 
expressas por Tillich em 1919 ao escrever suas reflexões sobre religião e cultura e 
publica-las em On the Idea of a Theology of Culture. O que pretendo aqui é 
esclarecer como essa demonstração se desenvolve nos capítulos iniciais de 
Teologia da Cultura (1959) como consequência de On the idea of a Theology of 
Culture (1919). 

Palavras-chave: Teologia da Cultura; Paul Tillich; Filosofia da religião  
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Nº: 6 

Título da documentação: Uma comparação entre a concepção de Paul Tillich e a de 
Juan Luis Segundo sobre as massas. 

Autor: Eduardo Gross 

Resumo:  
O fenômeno das massas é tipicamente moderno, principalmente contemporâneo. 
Paul Tillich buscou desenvolver uma apreciação que desse conta do caráter 
ambíguo desse fenômeno em relação com o ideal de personalidade, para ele 
tipicamente protestante. Diante do desprezo pelas massas a partir do elitismo 
burguês, buscou encontrar elementos críticos e criativos presentes na esfera 
massiva. Isso ele refletiu no contexto dos movimentos políticos e sociais em que 
se originaram as perspectivas coletivistas socialista e nazista. Juan Luis Segundo, 
por sua vez, ressaltava a importância da dimensão existencial consciente, de modo 
que buscava acentuar, de maneira bastante peculiar no contexto geral da teologia 
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latino-americana, a importância de minorias que servissem como guias 
pedagógicos e promotores de transformações que exigiam o empenho e o sacrifício 
próprio. Esta perspectiva, expressa a partir das ideias de Ortega y Gasset, mas 
fundada em última instância no pensamento de Nicolas Berdiaeff, o tornou um 
crítico da idealização das massas que ele percebia presente na teologia latino-
americana. Revisitar essas concepções se mostra bastante oportuno no contexto 
presente, em que, similarmente ao que ocorreu naquele contexto de Tillich, as 
massas são seduzidas por discursos que sacralizam certas perspectivas de forma 
idolátrica. Tillich e Segundo apresentam afinidades na crítica deste processo, ao 
mesmo tempo que oferecem perspectivas pessoais distintas para sua 
compreensão. 

Palavras-chave: Tillich; Segundo; massas; minorias; personalidade 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Notas teológico-culturais sobre o culto de Jizo Bosatsu 
no budismo japonês da Terra Pura 

Autor: Elton Vinicius Sadao Tada 

Resumo:  
A teologia da Cultura de Paul Tillich é marcada por seu método da correlação, que 
pode ser compreendido como um esforço hermenêutico. O princípio pluralista 
tillichiano garante, por si só, a possibilidade de aplicação de seu método em 
contextos não-cristãos, como no caso do budismo amidista japonês, aqui 
estudado, especificamente a partir da figura do Bosatsu Jizo. O Bosatsu é uma 
figura com potencial de tornar-se um Buda, em estágio avançado nesse processo, 
sendo que cada um possui características específicas. No budismo amidista 
japonês, Jizo está ligado à salvação de seres com dificuldades de obtenção da 
salvação por conta própria. Na sociedade japonesa em geral, esse bosatsu acabou 
se relacionando especialmente com a salvação das crianças. O objetivo da 
comunicação é estudar as relações entre religião e cultura no contexto do culto a 
Jizo bosatsu no budismo amidista japonês. Para a análise proposta, utiliza-se o 
método hermenêutico particularmente pautado pela teologia da cultura de Paul 
Tillich e de seu método da correlação. Como resultado, entende-se que uma 
demanda cultural, a de explicação da possibilidade de encaminhamento das almas 
das crianças e de outros seres com particular dificuldade de obtenção da salvação, 
justificou o desenvolvimento teológico da figura do Bosatsu Jizo, incluindo assim 
um adendo ao plano salvífico proposto pelo budismo da Terra Pura japonês. 
Conclui-se que a aplicação hermenêutica do método da correlação permite a 
compreensão do desenvolvimento teológico da figura de Jizo Bosatsu e de seu 
culto na sociedade budista amidista japonesa. 
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Palavras-chave: Jizo Bosatsu; Budismo Amidista; Método da correlação; Paul 
Tillich 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: “Direcionamento ao incondicionado”. Notas sobre a 
dimensão fenomenológica da teoria da religião de Paul Tillich 

Autor: Fábio Henrique Abreu  

Resumo:  
“A religião é a substância da cultura e a cultura é a forma de religião”. Essa fórmula 
programática é frequentemente citada para elucidar o centro da teologia da cultura 
de Paul Tillich. A concisão da fórmula, no entanto, tende a obliterar o fato de que ela 
é extremamente hermética quando tomada em si mesma. A teologia da cultura de 
Tillich baseia-se em um conceito específico de espírito, cujas bases foram 
elaboradas no curso de seus estudos sobre Schelling. No entanto, foi somente a 
partir de sua guinada em direção a uma teoria do sentido, em diálogo com a 
fenomenologia de Husserl, que Tillich foi capaz de articular a filosofia do espírito 
sobre a qual seu famoso programa de uma teologia da cultura se encontra 
fundamentado. O propósito da presente comunicação é trazer a lume dois aspectos 
centrais da teologia da cultura de Tillich. Trata-se da distinção entre consciência 
religiosa “substancial” e “intencional” que é instilada no conceito de espírito. A fim 
de tornar inteligível a fundamentação de sua teologia da cultura, a presente 
comunicação apresentará os contornos gerais do conceito de religião de Schelling 
e o lugar sistemático que a Intentionalitätstheorie de Husserl ocupa no escopo da 
teologia da cultura de Paul Tillich. 

Palavras-chave: Teologia da cultura; fenomenologia; consciência religiosa 
“substancial” e “intencional”. 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: ONTOLOGIA DA ANGÚSTIA E CORAGEM EM PAUL TILLICH 

Autor: Henrique Nilo da Silva 

Resumo:  
A ontologia tillichiana é uma descrição filosófica transcendental das estruturas de 
autorrelacionamento que são constitutivas para a correlação do eu-mundo.  
Segundo Paul Tillich (1886-1965), a coragem é um dos poucos conceitos que 
possui utilidade para analisar a condição humana e mostrar o que é o ser. Em sua 
obra A Coragem de Ser (1952) faz uma retrospectiva histórica sobre o conceito de 
coragem no pensamento ocidental, estabelecendo como problemática central a 
angústia, por ser essa a situação problema que leva o ser humano à coragem 
existencial. O conceito de coragem como “auto-afirmação” apesar da finitude, 
alienação e neuroses, representa uma tentativa de compreender o homem, seu 
mundo, suas estruturas e seus valores. A partir da descrição tillichiana da 
consciência religiosa como “estar possuído por aquilo que nos toca 
incondicionalmente', subjacente em todo o seu pensamento, pretende-se mostrar 
a ontologia da angústia e da coragem através das preleções: 1) Ser e Coragem; 2) 
Ser, Não-Ser e Angústia; e 3) Angústia Patológica, Vitalidade e Coragem. Estas 
serão estruturadas em três etapas que visam: descrever o percurso filosófico que o 
autor fez para chegar em seu conceito de coragem como “auto-afirmação”; analisar 
as principais questões existenciais que manifestam as formas de angústia (morte, 
culpa e ausência de sentido) e sua relação de interdependência com a coragem; e 
evidenciar o estado de confusão da teoria psicoterapêutica que não diferencia a 
angústia existencial da patológica. Em cada sessão apresentaremos o pensamento 
do autor em diálogo com seus intérpretes e estudiosos da religião.  

Palavras-chave: Paul Tillich; A Coragem de Ser; Angústia Existencial; Auto-
afirmação 
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Nº: 10 

Título da documentação: O pop não poupa ninguém: observações sobre a 
dessacralização do papado na canção “O papa é pop” 

Autor: Iana Clarissa Oliveira Nunes 

Resumo:  
No Brasil, a música apresenta uma diversidade de gêneros compatíveis com a 
grande extensão territorial de nosso país, fazendo com que a música tenha uma 
imensidão de aspectos, de formas e, consequentemente, de temas. Tal constatação 
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fez aumentar nos últimos anos o interesse por pesquisas em torno do fenômeno 
musical por parte de pesquisadores/as de diversas áreas. Em Ciências da Religião 
esse interesse tem sido demonstrado por pesquisadores vinculados ao Grupo de 
Pesquisa Paul Tillich que, geralmente, publicam seus textos na revista eletrônica 
Correlatio. Estudantes de graduação e pós-graduação já desenvolvem artigos, 
dissertações e teses e, aos poucos, passam a configurar um maior espaço entre as 
pesquisas vinculadas nessa área. Seguindo então as pesquisas nessa área, o 
propósito do presente texto é comentar a canção “O Papa é Pop” da banda gaúcha 
“Engenheiros do Hawaii” como expressão cultural que destaca o poder da “cultura 
pop” e da indústria cultural frente ao poder religioso simbolizado na instituição do 
papado. Para tanto, após informações sobre a banda, o artigo comenta brevemente 
o álbum e sua proposta de estética pop. Na sequência, oferecemos breves 
informações sobre a instituição do papado como símbolo do poder religioso no 
catolicismo e finalizamos com uma breve análise da canção. Este texto foi 
produzido como trabalho final da disciplina “Estudos em Religião, Conhecimento e 
Linguagem I”, ministrada pelos professores Carlos Eduardo Brandão Calvani e 
Gláucio José Couri Machado, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Religião da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no primeiro semestre de 2021. 

Palavras-chave: Indústria Cultural; Música; Papa; Papado; Religião. 
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Nº: 11 

Título da documentação: A coragem de desespero na literatura modernista de 
Fernando Pessoa 

Autor: Ivanilton Aragão de Moura 

Resumo:  
Em A Coragem de Ser (1952) Tillich define o conceito de coragem como o ato de 
autoafirmação do ser diante da ameaça do não-ser. Ele percebia também na arte 
existencialista do século XX expressões da angústia da insignificação, resultando 
no desespero enquanto tentativa de incorporar a angústia à coragem de ser como 
si próprio. A consciência da finitude que alimenta a angústia leva ao desespero em 
face da inevitável vitória do não-ser, materializada na morte. A discussão aqui se 
dirige ao questionamento da literatura modernista a partir da obra de Fernando 
Pessoa. Ao compreender o humano do século XX como alguém que perdeu o centro 
significante do mundo, Tillich nos permite analisar a arte considerando as 
implicações da virada filosófica que se impõe com a filosofia de Nietzsche, em sua 
declaração da morte de Deus. Se a nietzscheana morte de Deus resulta no que 
Heidegger chamou de fim da metafísica, os desdobramentos dessas ideias, quando 
visíveis na literatura do século XX, em obras como a de Pessoa, podem nos apontar 
a literatura modernista como uma arte que se edifica no desespero humano frente 
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à vacuidade de Deus? Se essa literatura se alimenta liricamente da angústia e 
manifesta a sua coragem na medida em que se assume desesperada, como 
repensar a relação entre religião e arte? Estas são algumas questões que dão 
prosseguimento às inquietações de pesquisa resultantes da minha dissertação de 
mestrado acerca da estética pessoana sob a análise religiosa da arte feita por 
Tillich. 

Palavras-chave: Paul Tillich; Religião; Literatura; Modernismo; Fernando Pessoa. 
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Nº: 12 

Título da documentação: DISTOPIA E RELIGIÃO: ELEMENTOS PARA UMA ANÁLISE 
EM PERSPECTIVA TILLICHIANA 

Autor: Joe Marçal Gonçalves dos Santos 

Instituição Financiadora: Capes/UFS 

Resumo:  
O gênero escatológico-distópico se consolidou, no decorrer do século XX, na 
literatura e no cinema, a partir de uma inclinação crítica a contradições da cultura e 
da sociedade contemporânea. Em contraste com a tradição iniciada por Thomas 
More, em Utopia (1516), cujo topos ficcional da ilha homônima à obra expressa a 
realização de uma sociedade “feliz” em termos humanistas vigentes, nas literaturas 
e filmografia distópicas, esse lugar e tempo se desloca para um futuro em que o 
potencial destrutivo e fragmentado da vida no tempo presente é efetivado 
dramaticamente. O que interessa a nossa análise é a recorrência do tema religioso 
nesse conjunto de obras, que de modo geral se faz presente de modo bastante 
ambíguo: ora, como mediação simbólico-narrativa de negação da dimensão 
autocriativa e autotranscendente da vida humana por meio de formas de controle 
social, político e ideológico; ora (mas menos frequente), como mote simbólico-
narrativo de caráter redentivo, como possibilidade de subversão, ruptura e 
recuperação de poder de ser e sentido na realidade distópica. Nossa proposta 
analítica nesta comunicação é tratar dessa ambiguidade diegética própria ao 
gênero literário-cinematográfico da distopia a partir da articulação que Tillich 
propõe, em sua Teologia da Cultura, dos conceitos heteronomia, autonomia e 
teonomia. Nossa pretensão é delinear, nesse conjunto de obras artísticas, uma 
hermenêutica crítica a formas cultural-religiosas heterônomas e verificar, nesta 
crítica, elementos que nos possam lançar luz sobre a relação que Tillich defende 
entre autonomia e teonomia, definindo esta última também como “autonomia 
transparente”.   

Palavras-chave: Literatura; Cinema; Distopia; Religião; Ambiguidade. 
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Nº: 13 

Título da documentação: Revelação e Teonomia em Paul Tillich 

Autor: Lucas Andrade Ribeiro 

Instituição Financiadora: Capes 

Resumo:  
Transcendendo tanto o conceito de heteronomia quanto o conceito de autonomia, 
nasce o que Tillich denominou de teonomia. Ela é uma lei que encontra seu 
fundamento em Deus, mas isso não significa que ela não tenha forte 
fundamentação da racionalidade humana, pois sua profundidade está justamente 
no fato de que a razão em união com o incondicional gera maior profundidade. Vê-
se, portanto, que a teonomia pode ser conceituada com a estrutura que é 
fundamentada em 'Deus (théos) [que é] é a lei (nomos) tanto da estrutura quanto 
do fundamento da razão, ambos, estrutura e fundamento, estão unidos nele, e sua 
unidade se manifesta numa situação teônoma'. Sendo assim, percebe-se que a 
teonomia é a condição ideal que deve ser buscada pelo ser humano. Pois tanto a 
heteronomia quanto a autonomia tem elementos que a ligam a teonomia; a questão 
é que ambas acabam por se desviar no que ela é. A heteronomia se afasta porque 
enfatiza que a lei vem de fora da individualidade, impedindo assim que a razão se 
efetive, o que vai em sentido diametralmente oposto ao que a teonomia faz. Já a 
autonomia, afasta-se da teonomia porque, apesar de ela estar em um bom caminho, 
uma vez que a lei parte da própria personalidade, ela acaba se desviando por não 
buscar toda a profundidade que somente pode ser conferida pelo incondicional.  

Palavras-chave: Paul Tillich; Teonomia; Revelação 
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Nº: 14 

Título da documentação: O mundo como sacramento: Uma breve abordagem à 
sacramentologia de Paul Tillich 

Autor: Victor Siqueira Santos 

Resumo:  
O teólogo e filósofo teuto-americano Paul Tillich (1886-1965) é muito conhecido 
por sua capacidade de correlacionar questões filosóficas e respostas da tradição 
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teológica cristã. Essa correlação, muito frequentemente, estava ligada às situações 
concretas do mundo que cercava o autor. Suas construções teóricas se envolviam 
com situações políticas, sociais e culturais, seja no período alemão, seja no período 
americano. Visamos, aqui, expor, de forma breve, uma das construções teóricas 
tillichianas que fundamentavam a relação inseparável entre o cristianismo e o 
mundo: sua sacramentologia. Para Tillich, sem o elemento sacramental não era 
possível haver igreja cristã. A possibilidade da natureza, dos objetos, da história 
serem portadores de um poder intrínseco que remete a um sentido último é a 
possibilidade de qualquer sacramento. A questão dos sacramentos também esteve 
envolvida em alguns textos relacionando catolicismo e protestantismo. Apesar das 
críticas à visão católica dos sacramentos, Tillich afirma que a ênfase que esta põe 
sobre o elemento sacramental da religião a torna uma importante referência para 
as igrejas protestantes. A Igreja Católica representa uma religião sacramental, 
enquanto o protestantismo representa uma religião profética. Percorrendo textos 
do autor e de alguns de seus comentaristas em torno do elemento sacramental na 
relação entre essas vertentes do cristianismo, concluímos que, para Tillich, 
catolicidade e profetismo são elementos fundamentais para o cristianismo como 
um todo e estão para além do catolicismo ou do protestantismo como 
manifestações históricas. Tanto um “princípio protestante” quanto uma 
“substância católica” são necessários à presença do cristianismo no mundo 
moderno. 

Palavras-chave: Paul Tillich; teologia da cultura; sacramentologia;  
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Nº: 15 

Título da documentação: Paul Tillich e sua relação com o Círculo de Éranos 

Autor: Vitor Chaves de Souza 

Coautor(es):  
JOÃO VICTOR SANT ANNA SILVA 
 

Resumo:  
O círculo de Éranos foi fundado em 1933 na Suíça e continua em atividade até hoje. 
Às margens do Lago Maggiore na cidade de Ascona, Suíça, uma ideologia chamada 
“Völkish” – que pregava uma espécie de nacionalismo étnico – ao lado de um 
movimento conhecido como “Lebensreformbewegungen” envolvem-se com 
práticas de medicina complementar no sanatório denominado “Monte Veritá“. 
Trata-se dos primórdios do Círculo de Éranos, quando Olga Fröbe-Kapteyn, em 
conversa com Rudolf Otto, incorpora um caráter mais científico para os encontros 
e, seguindo o conselho de Otto, nomeia o espaço de Círculo de Éranos. A proposta 
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de Éranos consistia em um espaço para unir o Oriente e o Ocidente, a vida e a morte, 
o espírito e a matéria, tendo forte caráter transdisciplinar – em suma: um 
pensamento sobre as ambiguidades da vida e as respostas das diferentes ciências 
para problemas comuns às ciências distintas. O período de maior expressão do 
Círculo é aquele durante o qual Carl Jung o frequentou, de 1933 até 1951. Ao lado 
de Jung e outros interlocutores como Otto, Buber, e Eliade, a participação e a relação 
de Tillich com o Círculo de Éranos nos interessa nesta comunicação. Sabe-se que 
Tillich palestrou no grupo nos anos de 1936 e 1955. Entretanto, para além de seus 
diários, pretendemos analisar, principalmente, a recepção de seus ideais teológicos 
pelo Círculo de Éranos, culminando na amizade e convivência, como também a sua 
crítica ao Círculo de Éranos, chamando-o de misticismo a-político. 

Palavras-chave: Paul Tillich; Círculo de Éranos; Carl Jung; Mircea Eliade; símbolo 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: AS VEREDAS, O SERTÃO, A VIDA: A FÉ DE RIOBALDO 

Autor: VIVIANE DE SOUSA ROCHA 

Resumo:  
Este trabalho quer fazer emergir aspectos da fé de Riobaldo, ou seja, como a fé 
aparece nesse personagem tão peculiar, tão ambíguo, paradoxal, um ser tão ímpar? 
A questão surgiu a partir da leitura do livro de João Guimarães Rosa e da leitura de 
Paul Tillich (1985) na Especialização. O livro de Tillich, Dinâmica da Fé (1985) será 
referência teórica, utilizado para refletir e estudar a fé. Assim, a partir dessa leitura, 
busca-se  identificar a fé do personagem Riobaldo. O objetivo geral é investigar um 
recorte do livro, isso é, o personagem Riobaldo e sua fé, na narrativa de Grande 
Sertão: Veredas. Os objetivos específicos consistem em analisar a partir da 
definição de fé elaborada por Paul Tillich (1985), aspectos religiosos e relações com 
o sagrado e o transcendente presentes na fé do místico e filósofo Riobaldo. A 
metodologia será a pesquisa bibliográfica. Por meio de revisão de literatura, busca-
se aprofundar a leitura da obra, a partir de alguns autores e pesquisadores, tais 
como Antonio Candido e Walnice Galvão. Serão abordadas as questões relativas à 
fé do sertanejo. A questão que nos moveu durante a pesquisa consiste na 
existência da fé em meio à dúvida. O trabalho resultou na continuação dos estudos 
no mestrado tendo como referencial teórico Paul Tillich e dois contos de Rosa como 
objeto de pesquisa. 

Palavras-chave: Fé; Riobaldo; Tillich. 
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Nº: 1 

Título da documentação: Finalidade da pastoral no mundo secularizado: uma 
reflexão a partir da teologia de Juan Luis Segundo 

Autor: Degislando Nóbrega de lima 

Resumo:  
Com a quebra da co-extensividade entre sociedade e Igreja na modernidade ocorre 
uma mudança nos mecanismos de pertença ao grupo religioso. Tal mudança expõe 
a fé à emergência de “consumidores voluntários de religião”. Nisto consiste o 
fenômeno da secularização. Como resposta ao novo contexto de “consumidores 
voluntários de religião” verifica-se a tendência de buscar meios pastorais para 
aumentar a massa dos que efetivamente consumam religião cristã. O surgimento 
de inúmeros grupos ou denominações que postulam a prerrogativa de 
representação absoluta e verdadeira da fé cristã, inclusive no interior das próprias 
igrejas históricas, corroboram essa constatação. Cada grupo, e até cada indivíduo, 
supõe ter encontrado a “embalagem” mais adequada para sucesso de “venda” da 
sua mercadoria religiosa. Os cristãos ficam expostos ao dilema quanto à 
compreensão de como a Igreja se insere na vitória universal de Cristo: o Evangelho 
de Cristo esperava uma realização em massa? Previa Jesus a conversão de todos 
e de cada um dos indivíduos ao cristianismo? A missionariedade objetiva restaurar 
o monopólio no amplo “mercado” da fé? O comportamento massificado é capaz de 
formular uma pergunta que a Revelação possa responder bem?  Será que a 
Revelação, sobretudo o NT, diz alguma coisa a respeito das relações entre 
mensagem cristã e homem-massa, algo que possa orientar quanto à própria 
finalidade da ação pastoral? Esta comunicação quer refletir sobre a problemática 
acima a partir da teologia de Juan Luis Segundo que no âmbito da TdL enfrentou 
abertamente a questão de massas e minorias na dialética da salvação. 

Palavras-chave: Juan Luis Segundo; Pastoral; Massas e Minorias; Mensagem 
Cristã; Libertação. 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Um amor sem fronteiras. Provocações à fé cristã a partir 
da Fratelli Tutti 

Autor: Edmilson José dos Santos 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-
RIO 



 

 

 

 

128 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

Resumo:  
A Fratelli Tutti é mais uma inspiradora Carta Encíclica do Papa Francisco que chega 
em um momento oportuno da história em que a humanidade vive uma das maiores 
crises. A COVID 19 escancarou as desigualdades socias e fez ver que o problema 
de um atinge a todos, e que só agindo conjuntamente poderemos encontrar uma 
saída para a crise. Esta comunicação pretende revisitar a Fratelli Tutti, captar as 
intuições do Papa Francisco ao escrever a encíclica e sua leitura lúcida e profética 
da realidade e aprofundar sobre o tema da fraternidade e da amizade social, que é 
a espinha dorsal da encíclica. Ao propor uma fraternidade aberta e um amor sem 
fronteiras, a Fratelli Tutti critica as políticas de exclusão e securitização, que 
impõem uma “cultura dos muros”, criando mundos paralelos, ideologicamente 
formatados, nos quais não cabem “as diversidades” ou os considerados estranhos, 
isto é, os imigrantes, os pobres. A nossa pesquisa faz um paralelismo entre a 
encíclica em questão e a parábola do bom samaritano (Lc 10, 25-37) para uma 
adequada explicitação do conceito de próximo, tão caro às religiões, sobretudo ao 
cristianismo. Apesar da modéstia do nosso trabalho, esperamos contribuir com a 
reflexão teológica, considerando as intuições e a postura do Papa Francisco 
necessárias, pois impulsionam a fé cristã e a própria teologia a serem pontes que 
abram caminhos para um novo encontro, a partir da tomada de consciência de que 
habitamos em uma mesma casa comum, temos um só Pai e somos todos irmãos 

Palavras-chave: Fratelli Tutti; Papa Francisco; Fraternidade; Amor; Próximo 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Espiritualidade e poesia: alguns traços da teopoética 
libertadora de Pedro Casaldáliga 

Autor: EDWARD NEVES MONTEIRO DE BARROS GUIMARAES 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  

Resumo:  
Na caminhada da TdL na América Latina, uma das figuras mais emblemáticas, 
indubitavelmente, é Pedro Casaldáliga. Conhecido por suas opções proféticas e por 
sua vida coerente, sempre ao lado dos pobres e presente nas lutas dos excluídos 
do sistema socioeconômico, político e religioso contra todas as cercas de cativeiro 
e opressão. Além de seu precioso testemunho de vida, deixou-nos provocativo 
legado teopoético libertador. Seus versos, sempre encarnados e engajados numa 
desafiante práxis libertadora, irradiam a própria experiência espiritual de Pedro. 
Nasceram à luz de vela, nas noites escuras de solidariedade na dor e de memória 
dos mártires ou em plena travessia, nas lutas diversas travadas contra a tirania e a 
opressão. São portadoras, por isso, de necessária interpelação ética para um 
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compromisso religioso e político que seja simultaneamente libertado e libertador, 
junto e de mãos dadas com os pobres, oprimidos e excluídos.A reflexão sobre 
“religião, espiritualidade e arte” está presente na Teologia e na Ciências da Religião. 
A busca de espiritualidade libertadora é importante na TdL e, de modo singular, para 
estes tempos marcados pela cultura urbana, pela pressa, pela opressão da 
desigualdade social e pela hegemonia do destrutivo sistema neoliberal capitalista 
financeiro, especulativo e improdutivo. Esta comunicação nasceu, no contexto 
celebrativo do primeiro ano da páscoa de Pedro. Brotou da experiência espiritual 
vivida ao ler, reler, refletir e deixar-se interpelar pela teopoética libertadora de Pedro. 
O método utilizado foi o de análise qualitativa de parte da pesquisa bibliográfica do 
autor e de estudos de sua teopoética. 

Palavras-chave: Teologia da Libertação; teopoética; espiritualidade libertadora; 
Pedro Casaldáliga. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: A Igreja dos pobres na Arquidiocese da Paraíba:  a 
contribuição do padre José Comblin 

Autor: Elenilson Delmiro dos Santos 

Instituição Financiadora: FAPESQ - Fundação de Apoio À pesquisa do Estado da 
Paraíba 

Resumo:  
No âmbito das Ciências Empíricas das Religiões, que é o meu lugar de fala e ponto 
de partida, considero que a Teologia da Libertação e seus desdobramentos teóricos 
e, sobretudo, práticos têm um lugar privilegiado para sua análise. Nessa direção é 
que a presente comunicação tem por objetivo apresentar a contribuição do padre 
José Comblin (1923-2011) para o desenvolvimento da Igreja dos Pobres na 
Arquidiocese da Paraíba. Numa perspectiva histórico-antropológica e tendo como 
suporte teórico os estudos de Maurice Halbwachs, sobre a memória coletiva, a 
pesquisa, de natureza bibliográfica e análise de documentos, se concentrou, 
particularmente, nos depoimentos que foram concedidos por alguns sujeitos 
(homens e mulheres) que não só conheceram, mas que foram colaboradores dos 
projetos formativos e missionários do referido padre. No desenvolvimento do 
trabalho, naquilo que julgo ser a sua contribuição material e imaterial, analiso como 
as pessoas entusiasmadas e influenciadas por Comblin e por sua teologia 
libertadora entenderam que a verdadeira liberdade é ser livre para se 
comprometerem com uma ação evangelizadora, social, política e religiosa para 
além dos limites e controle da própria instituição católica. As reflexões que 
surgiram dão conta que na Arquidiocese da Paraíba, mesmo que esta tenha 
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contado com a presença de Dom José Maria Pires (1965-1995), que se 
comprometeu e se engajou em favor do modelo de Igreja que foi proposto pelo 
Concílio Vaticano II (1962-1965), a presença de José Comblin foi determinante para 
que a Igreja como povo de Deus, a Igreja dos pobres se consolidasse na Paraíba. 

Palavras-chave: Ciências Empíricas das Religiões; Teologia da Libertação; 
Memórias; Narrativas; José Comblin  

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: A utopia no pensamento escatológico da Teologia da 
Libertação 

Autor: Flavio José de Paula 

Resumo:  
A utopia faz parte da história da humanidade. Através dela, projetam-se no futuro 
todos anseios humanos sem nenhuma limitação. O termo é ambíguo, e, durante 
muito tempo, passou a significar ilusão, algo irrealizável. Entretanto, houve, na 
teologia, um resgate de seu significado primeiro, trazendo a noção de uma profunda 
aspiração à libertação, de maneira que esta conduza a uma práxis transformadora 
da realidade (GUTIÉRREZ, 2000). Isso se deve ao fato de que a utopia, olhando para 
o futuro, almeja concretizar na história as suas esperanças, trazendo consigo um 
grande perigo ao status quo (COMBLIN, 2010). Por isso, na perspectiva cristã, 
utopia e profecia estão inter-relacionados, embora não se confundam: a utopia só 
pode ser cristã se conservar o profetismo, que a inspira; e o profetismo só pode ser 
cristão se for capaz de ser animado pela utopia (ELLACURÍA, 1993). A utopia tem 
também uma dimensão política fundamental, que se pode ver mais facilmente nas 
teologias latino-americanas, pois é capaz de dar um rosto humano à libertação 
socioeconômica; rosto esse que, à luz do evangelho, é revelador de Deus em Jesus, 
um rosto que dá a certeza de que essa utopia será um dia topia, e de que este futuro 
está garantido em Deus (BOFF, 2010). Neste artigo, aprofundaremos o conceito de 
utopia, a partir dos teólogos da libertação, explorando sua dimensão bíblica, sua 
relação com a escatologia e suas implicações políticas, visando a relacionar o 
conceito com o núcleo da mensagem de Cristo, o Reino de Deus. 

Palavras-chave: Utopia; escatologia; Teologia da Libertação. 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: Doutrina Social da Igreja e Cidadania: teoria de cidadania 
em Adela Cortina à luz Encíclica Laudato Si’. 

Autor: Francisco das Chagas de Albuquerque 

Resumo:  
Desde a inauguração do ensino de social da Igreja com a encíclica Rerum novarum, 
de Leão XIII (1891), como contribuição pública da ética social cristã para a reflexão 
sobre temas sociais e políticas, vários passos foram dados nessa relação. 
Servindo-se de instrumentos científicos advindos da sociologia, da economia, da 
história, antropologia e outras ciências humanos, a Doutrina Social da Igreja tem 
acompanhado o debate sobre grandes temas de caráter social e político. A Carta 
Encíclica Laudato Si’ constitui um marco importante do diálogo da ética cristã 
voltada para o âmbito socioambiental, constituindo-se em um chamado à 
responsabilidade cidadã ao cuidado da Casa Comum.  Esta comunicação apresenta 
uma leitura da teoria de cidadania, segundo Adela Cortina à luz da perspectiva 
socioambiental da Laudato Sí . Destaca o papel do dos cidadãos e das cidadãs no 
compromisso com a criação de políticas de defesa de nosso Planeta. Trata-se de 
apresentar a teoria da cidadania conforme a referida autora, enfatizando aspectos 
importantes para estabelecer a relação com a encíclica. Tomando-se linhas 
fundamentais desse documento explicita-se a importância da cidadania para que 
se incida na elaboração e implementação de públicas que visem à promoção de 
uma ecologia integral. Reafirma-se assim a relevância da contribuição dos 
cidadãos e cidadãs, inspirados e fundamentados princípios do cristianismo para a 
vida da sociedade atual. 

Palavras-chave: Doutrina Social da Igreja; Cidadania; Laudato Si’; Políticas 
públicas; Bem comum. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Pentecostalidade: elementos para o diálogo entre o 
pentecostalismo e Teologia da Libertação 

Autor: Gilmar Ferreira da Silva 

Resumo:  
A Igreja nasceu no calvário e no Pentecostes. É a partir da consciência da presença 
do Espírito, presente em cada um dos discípulos e na comunidade como um todo, 
que ela se dispõem a caminhar. É no poder do Espírito que a Igreja compreende o 
compromisso com a libertação e se assume como voz profética que denuncia tudo 
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aquilo que é anticristo, porque é 'anti-vida'. O Espírito é o dom da vida e, portanto, 
toda 'pentecostalidade' é compromisso com a vida plena. A luz do Pentecostes, 
compreende-se que essa 'pentecostalidade' é superação das 'vidas privilegiadas', 
de qualquer forma de desigualdade, do medo de reconhecer que qualquer sistema 
religioso não é capaz de, por si só, produzir uma espiritualidade 'plena', capaz de 
proporcionar a experiência plena da vida. Assim, 'pentecostalidade' é diálogo e 
abertura. Esta comunicação pretende resgatar a 'pentecostalidade' como categoria 
que não se define somente no 'pentecostalismo', em qualquer de suas vertentes. 
Assume-se que ela seja fator que possibilite, também às Teologias de Libertação, 
a superação de qualquer espiritualidade que se articule somente em categorias 
sociológicas ou de qualquer outra ordem meramente materialista. Esta 
comunicação, a partir de pesquisa bibliográfica, objetiva evidenciar aspectos da 
pentecostalidade como expressão de engajamento político, porque os portadores 
do Espírito se compreendem igualmente responsáveis pela transformação da 
realidade, à luz do compromisso com o Reino presente na história. Além disso, 
também resgata a mística, não alienadora da realidade, mas comprometida com os 
seres humanos e com toda a criação. 

Palavras-chave: Pentecostalidade; Teologia da Libertação; Espiritualidade; 
Diálogo. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Teologia Negra: Impulsos para o enfrentamento ao racimo 
na igreja e na soceidade 

Autor: Günter Bayerl Padilha 

Resumo:  
Esta Comunicação objetiva problematizar as questões pertinentes ao racismo 
estrutural, que perduram em nossa sociedade e apresentará algumas estratégias 
de seu enfrentamento a partir dos pressupostos da Teologia Negra de James Cone. 
Isto porque a Teologia Negra propõe que o racismo seja enfrentado a partir das 
experiências das pessoas oprimidas, que assumem a sua negritude. Neste sentido, 
o enfrentamento ao racismo exige uma abordagem teológica que revele às igrejas 
e para a sociedade que racismo, além de ser crime, é pecado. A metodologia 
empregada para a elaboração desta Comunicação será a pesquisa qualitativa de 
revisão bibliográfica. Isto possibilitará a verificação das possibilidades de abertura 
de espaços de diálogos nas comunidades de fé sobre o racismo e quais são as 
contribuições delas para que seja realizar ações que antirracistas no âmbito 
eclesiástico e na sociedade. A contribuição da Teologia Negra para o enfrentamento 
do racismo se dá, principalmente, na sua capacidade de produzir sentido religioso 
para as posturas antirracistas. Ela questiona a ideologia de uma sociedade 
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construída sobre os pilares da supremacia branca e convida os excluídos e 
oprimidos à revolução para que, na sociedade, seja estabelecida a equidade de 
direitos. Portanto, a Teologia Negra ressignifica a subalternidade frente às 
estruturas racistas e promove a possibilidade da libertação das pessoas negras. 

Palavras-chave: Racismo; Teologia Negra; Libertação; Igreja; Sociedade 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: A hermenêutica da religião vivida a caminho da fronteira 
decolonial 

Autor: Louis Marcelo Illenseer 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Discutir a possibilidade de um deslocamento epistêmico do pensamento 
hermenêutico na teologia prática, em especial, a hermenêutica da religião vivida 
para as fronteiras da opção decolonial no contexto latino-americano é o foco desta 
comunicação. A(s) teologia(s) enquanto disciplina(s) oriunda(s) do mundo 
ocidental, moderno e colonial se sustenta(m), via de regra, em epistemologias 
eurocêntricas que se articulam como conjuntos de postulados herméticos de 
compreensão, interpretação e articulação de suas narrativas, calcados em padrões 
metodológicos universalizantes e totalitários, sustentáculos da matriz colonial de 
poder. A opção decolonial, que não se compreende como universal e que se define 
como uma opção epistêmica no contexto latino americano, quer desvelar a 
colonialidade do poder embutida na retórica da modernidade. Na história da 
colonização da América, a teologia foi e segue sendo um dos seus pilares desta 
retórica. Quando a teologia articulada na América Latina repercute e traduz o 
pensamento decolonial para seus âmbitos, acadêmicos ou não, tem como 
consequência o abandono dos termos de conversação; ao se abrir aos 
pressupostos decoloniais, a hermenêutica da religião vivida, vista enquanto uma 
articulação eurocêntrica, se coloca num processo de ressignificação, nas fendas 
das epistemologias e hermenêuticas eurocêntricas, tornando-se uma opção 
hermenêutica para teologia que está a caminho das fronteiras do pensamento 
decolonial, no contexto de Abya Yala. 

Palavras-chave: Opção decolonial; hermenêutica da religião vivida; pensamento de 
fronteira. 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: Fé e interculturalidade: por um cristianismo com rosto 
andino 

Autor: LUIS PAUL MUNOZ CELLERI 

Instituição Financiadora: PUCRS/CAPES 

Resumo:  
A presente comunicação visa compartilhar com a comunidade acadêmica o status 
de um projeto de pesquisa de doutoramento em Teologia, pela PUCRS, iniciado em 
2018/2, cujo objetivo principal é discutir os elementos culturais dos povos andinos, 
à luz da fé, e o desenvolvimento de uma teologia própria. Ao mesmo tempo, estão 
implicados os seguintes tópicos: a situação e o contexto do mundo indígena, em 
particular o andino; a inculturação e a interculturalidade crítica com seus 
desdobramentos no campo religioso; a sistematização da Teologia Andina. A 
pesquisa é de caráter bibliográfico. Ao aplicarmos o marco fundamental 
antropológico e teológico que promove o diálogo sadio entre fé e cultura, o “diálogo 
tripolar” aparece como o método teológico fiel às experiências culturais e religiosas, 
à revelação divina em Cristo e à fiel comunhão eclesial universal. Dentre os 
resultados alcançados até o momento destacamos: a partir do diálogo com os 
elementos antropológicos andinos descobrimos a necessidade de construir e 
valorizar novas formas de pensamento, o caminho é intercultural; os estudos pós-
coloniais questionam o papel da religião no mundo cristão, havendo a necessidade 
de um giro epistemológico teológico; uma hermenêutica teológica intercultural 
suficiente valoriza as categorias de diálogo e encontro; o caminho da teologia em 
contexto indígena se baseia na experiência de igrejas particulares e espiritualidades 
geradoras de reciprocidade, como paradigmas de teologia “índia”. Tudo isto nos 
leva a pensar que a teologia é uma hermenêutica situada da única e mesma fé, 
portanto, precisa dialogar no contexto em que se insere para ser contextual. 

Palavras-chave: Cosmovivência; interculturalidade; teologia índia 

enbsp; 
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Nº: 11 

Título da documentação: Resgatando as estruturas da práxis 

Autor: Matheus da Silva Bernardes 

Resumo:  
Neste ano em que se celebram os cinquenta anos da Teologia latino-americana da 
Libertação, é oportuno retornar à sua origem: a práxis libertadora. O Deus de Israel, 
movido por misericórdia, ouviu os clamores de seu Povo e desceu para libertá-lo 
(Ex 3,7-9); Jesus, cheio de compaixão por quem dele se aproximava, manifestou em 
palavras e gestos concretos a proximidade do Reino de Deus (Mc 1,15). A práxis em 
favor dos outros, sobretudo dos pobres do mundo, se torna a medida de vida das 
discípulas e dos discípulos do Nazareno; assim como ele atuou, as suas e os seus 
são chamados a atuar. A revelação definitiva de Deus, em Jesus, não acontece por 
uma doutrina, mas por uma práxis concreta. A centralidade da práxis na vida cristã 
também é o parâmetro da Teologia, como é possível comprovar nos últimos 
cinquenta anos. Este breve trabalho tem por objetivo explorar a estrutura própria da 
práxis cristã; segundo A. González, filósofo espanhol e discípulo de X. Zubiri, a 
estrutura da práxis humana se constitui pela ação, pela atuação e pela atividade. A 
mesma estrutura pode ser verificada na práxis libertadora de Jesus de Nazaré, em 
quem Deus reconciliou o mundo consigo (2Cor 5,19). I. Ellacuría e J. Sobrino 
também são devedores do pensamento zubiriano no que se refere à práxis; resgatar 
sua estrutura fundamental é mister não só para a ação eclesial, também é essencial 
que essa estrutura sempre seja clara para aquelas e aqueles que se dedicam ao 
labor teológico 

Palavras-chave: práxis; práxis libertadora; Teologia da Libertação; X. Zubiri 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: A Teologia Teoantropocósmica: libertação e diálogo frente 
ao colonialismo 

Autor: Paulo Agostinho Nogueira Baptista 

Instituição Financiadora: PUC Minas 

Resumo:  
Temos grandes desafios na sociedade contemporânea. Esta Comunicação quer 
destacar dois deles: a libertação e o diálogo. Vive-se num contexto em que o 
colonialismo continua fortemente presente, em todos os sentidos: do ser, do poder, 
do saber e da natureza. Há em diversos países, e infelizmente no Brasil, o 
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crescimento do pensamento conservador, colonial e negacionista. Uma nova 
direita, que se aproxima de um fenômeno complexo que é o fascismo, um tipo de 
neofascismo, avança e tem conseguido semear profundo divisionismo, um 
pensamento belicista e violento. Esse movimento atinge as religiões, de modo 
especial o cristianismo, inclusive o catolicismo em tempos de Francisco que, 
continuamente atacado, luta por uma “igreja em saída”. O objetivo desta 
Comunicação, nesse contexto, é discutir uma proposta que articula teologia da 
libertação (libertação) e teologia do pluralismo religioso (diálogo), a partir de um 
dos grandes teólogos da libertação: Leonardo Boff. A partir da análise de sua obra 
e sua mudança de paradigma (1990/1993), portanto, de uma pesquisa qualitativa e 
bibliográfica, as conclusões mostram que a teologia de Leonardo Boff, chamada de 
teologia teoantropocósmica realiza essa articulação e sinaliza para uma nova 
comunidade eco-humana libertária, libertadora e dialogal. Palavras-chave: 
Teologia da Libertação Teologia do Pluralismo Religioso; Libertação; Diálogo; 
Colonialismo; Teologia teoantropocósmica;  

Palavras-chave: Libertação; Diálogo; Colonialismo; Teologia teoantropocósmica;  

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: A Igreja no e com o mundo: Pontos consonantes entre 
João XXIII e Francisco 

Autor: Rodrigo Souza da Silva 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A Igreja não é uma instituição fora ou muito menos paralela ao mundo. A filosofia 
grega, com sua visão dicotômica, influenciou e tem influenciado o agir cristão. Para 
muitos, há somente uma possibilidade de ser cristão, ser desvinculado das coisas 
do mundo. Essa postura marca, de maneira negativa, o agir eclesial. Nesse sentido, 
a Igreja não tem “obrigação e ou dever” de dizer algo relacionado como por exemplo 
à natureza, à política etc. Fazendo um contraponto entre o Concílio Vaticano II e o 
Papa Francisco, o presente estudo quer apresentar alguns apontamentos 
mostrando que a Igreja não é uma instituição que deve existir fora e ou paralela à 
realidade. Para tanto, quem era São João XXIII? Quais foram as motivações para 
se convocar o Concílio? Como estava a Igreja na época? O que tem em comum entre 
São João XXIII e o Papa Francisco? Seguiremos a seguinte ordem. A convocação 
do Concílio Ecumênico Vaticano II: A) João XXIII – o Papa da transição; B) Alguns 
princípios do Concílio Ecumênico Vaticano II; D) Desafios iniciais do Concílio; 
Constituição pastoral Gaudium Et Spes; Provocações do Magistério do Papa 
Francisco: A) O Papa Francisco: A Igreja que inicia processos; B) O sonho do Papa 
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Francisco. Os resultados comprovam e sustem o tema pesquisado. Percebemos 
que entre João XXIII e Francisco existem pontos transversais como por exemplo, 
comunhão, Sinodalidade, Igreja em saída que, perpassando todos os seus sonhos, 
desejos e escritos nos apresentam uma proposta de caminho cuja base é o diálogo 
e a comunhão. 

Palavras-chave: Concílio Ecumênico Vaticano II; Sinodalidade; Diálogo; João XX; 
Francisco 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: A liberdade de Jesus: fundamento de sua personalidade 
altruísta 

Autor: Rossivan Lopes da Costa 

Resumo:  
ResumoO presente artigo ocupa-se com a questão da liberdade de Jesus como 
alicerce de sua personalidade consistente e altruísta. Como dom gratuito do Pai, tal 
liberdade permitiu a Jesus agir com autoridade e coerência, de tal forma que atraía 
existencialmente boa parte dos que o escutavam, ao mesmo tempo que despertava 
nos líderes teocráticos de então medo e inveja, a ponto de perseguirem-no até à 
morte de cruz. Nosso objetivo aqui, pois, é analisar a liberdade de Jesus como 
fundamento de sua personalidade robusta, cativante e holística, a qual impactou 
consideravelmente a nossa história. Para tal intento, seguiremos o seguinte trajeto: 
primeiro, esboçaremos uma exposição da etimologia do vocábulo liberdade no 
grego – segundo Gonzáles Faus, e sua relação com a expressão “autoridade” nos 
Evangelhos; por fim, expenderemos como a personalidade de Jesus, resultado de 
sua fidelidade amorosa ao Pai, pode ser fonte de uma personificação humana a 
serviço da inclusão e do bem comum. Percebemos que a espontaneidade com a 
qual atuou Jesus, fê-lo livre de um personalismo estéril. Isto permite-nos concluir 
que seu caráter sólido e transparente tornou-se paradigma para todo ser humano 
que, evitando a fragmentação de sua identidade, pretende trilhar um horizonte de 
altruísmo e responsabilidade.  

Palavras-chave: Jesus de Nazaré; liberdade; personalidade; altruísmo 

enbsp; 

Nº: 15 

Título da documentação: Folias de Reis e Catolicismo: Entronização, exclusão e 
retorno à Igreja  
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Autor: Verônica  Inaciola  Costa  Farias  da Cruz 

Resumo:  
Os grupos de Folias de Reis ou Folias dos Santos Reis, compreendem o universo da 
religiosidade popular, repercutem o auto encenado no início do período colonial no 
Brasil para anunciar o nascimento de Jesus, conforme o evangelho de Mateus II, 
que conta a passagem da visita dos reis do Oriente ao menino que seria o novo 
Deus do mundo. Crenças introduzidas pelos colonizadores, que trouxeram na 
bagagem um cristianismo medieval com muitas cruzes, santos, sincretismo e 
crendices, estabelecendo assim uma negociação permeada de conflitos com a 
cosmovisão dos povos originários e mais adiante com os fragmentos culturais e 
religiosos das matrizes africanas que aqui reconstruíram suas teias para resistirem 
à diáspora. Neste trabalho temos como objetivo principal demarcar a trajetória dos 
grupos de folias de reis, que como os demais autos devocionais que  perfazem esse 
repertório e que apesar do seu  pertencimento ao catolicismo popular, não 
necessitam de um sacerdote para a realização de seus rituais, embora a sua relação 
com a igreja católica tenha  permanecido até o momento da romanização, período 
em que todas essas práticas foram  afastadas, fato que as aproximou  
extremamente das religiões de matrizes africanas.  Após o Concílio Vaticano II, com 
a realização da Conferência de Medellín, repensando o catolicismo da América 
Latina e toda a diversidade cultural que ele abrange, essas práticas retornaram ao 
seio da igreja, legitimando-as e contextualizando-as na história do catolicismo 
brasileiro, embora setores mais conservadores ainda as discriminem. 

Palavras-chave: Folias de Reis; Devoção; Exclusão; Rituais; Catolicismo   

enbsp; 
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Nº: 1 
 

Título da documentação: Teologia sistemática e questões hermenêuticas da 
linguagem:  um diálogo entre Paul Ricoeur e Robert Jenson  

Autor: Adriani Milli Rodrigues 

Instituição Financiadora: UNASP 

Resumo:  
Como “ouvinte da Palavra”, o filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005) desenvolve 
uma abordagem hermenêutico-filosófica com significativas implicações para a 
articulação epistemológica da teologia sistemática contemporânea. Uma dessas 
implicações se relaciona com a reflexão hermenêutica sobre a profundidade e 
complexidade articuladora do pensamento metafórico no anúncio evangélico do 
reino de Deus. Com essa contribuição, a tarefa de sistematização se caracteriza 
particularmente pela organização criativa do movimento de um pensamento 
teológico não totalizante estimulado pela concretude das imagens, e não 
meramente pela abstração conceitual. Por sua vez, o influente teólogo norte-
americano Robert Jenson (1930-2017) sugere em sua teologia sistemática, 
publicada em dois volumes (1997 e 1999, respectivamente) pela editora 
universitária de Oxford, que uma reflexão fundamental acerca da teologia é a noção 
de evangelho como discurso da fé. Essa reflexão privilegia as dinâmicas do ouvir e 
do falar, que são elementos cruciais na busca de delinear uma perspectiva da 
racionalidade teológica que não seja refém da epistemologia grega abstrata que 
dominou o pensamento ocidental. À luz dessas dinâmicas da linguagem, o discurso 
teológico pressupõe um discurso prévio da fé, que é ouvido. A partir dele, o discurso 
teológico se constitui, enquanto discurso de segunda ordem, como reflexão 
hermenêutica acerca do discurso primeiro da fé. A presente comunicação objetiva 
promover um diálogo entre a proposta hermenêutica de Ricoeur e a visão de 
discurso teológico de Jenson. Como fruto desse diálogo, a comunicação destaca 
possibilidades epistemológicas para a teologia sistemática, ao se comunicar com 
o pensamento pós-moderno. 

Palavras-chave: teologia sistemática; Robert Jenson; Paul Ricoeur; hermenêutica; 
epistemologia teológica 

enbsp; 
 
 

Nº: 2 
 

Título da documentação: DA ONTOLOGIA SUBSTANCIALISTA À ONTOLOGIA 
RELACIONAL: UMA ONTOLOGIA EUCARÍSTICA INTERSUBJETIVA 

Autor: Agemir Bavaresco 

Resumo:  
A pesquisa assume como hipótese que a eucaristia para garantir sua atualidade na 
economia do cristianismo, enquanto presença real de Cristo, precisa ser 
interpretada de modo relacional e intersubjetivo. Como afirmar a presença real de 
Cristo na eucaristia através do pão e do vinho em sentido eclesiológico e 
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pneumatólogico? Explicita-se, em primeiro lugar, com base em Zeno Carra as 
insuficiências do modelo tomista-tridentino para a explicação do fato eucarístico, 
mostrando os problemas metafísicos da assunção da categoria de substância 
aristotélica por Tomás de Aquino e as dificuldades teológicas oriundas desta 
escolha por ele. Ao apresentar os limites da leitura substancialista, estática e 
dualista, o texto recorre, depois, a Hegel para articular uma leitura ontológica da 
eucaristia desde bases intersubjetivas e relacionais. Enfim, apresenta-se a 
ontologia eucarística intersubjetiva como ação pneumatológica que une, ao mesmo 
tempo, o evento da presença real de Cristo e o ato litúrgico eclesiológico realizado 
em comunidade. O objetivo desta pesquisa é apresentar os limites de uma leitura 
substancialista da eucaristia, que opera a partir de uma ontologia estática e 
dualista, baseada numa relação sujeito-objeto. Essa relação tende a estabelecer 
uma relação coisificada com a eucaristia como um ente coisificado, em que se 
reduz a experiência da presença de Cristo a um objeto externo sem implicações 
intersubjetivas e constitutivas de comunidade. Face a essa ontologia objetivista o 
desafio é elaborar uma ontologia eucarística intersubjetiva que permita ao crente 
contemporâneo uma resposta mais consistente sobre a presença real de Deus no 
mundo ede Cristo na eucaristia.  

Palavras-chave: Ontologia; Eucaristia; Presença real; Substância; Modelo tomista-
tridentino; Intersubjetivo;  

enbsp; 
 
 

Nº: 3 
 

Título da documentação: Teologia da alimentação: uma trilha sui generis na 
teologia sistemática  

Autor: Anderson Silva Barroso 

Resumo:  
O alimento é tema possível à produção teológica hodierna, mas que em ambiente 
latino-americano aparece somente ocasionalmente. No entanto, a recente área 
nomeada como teologia da alimentação demonstra a complexidade e a importância 
dessa temática para o conjunto da fé cristã. O objetivo desta comunicação é dar a 
conhecer alguns dos resultados encontrados ao final da Dissertação de Mestrado 
intitulada “O alimento como locus theologicus: um itinerário da Revelação 
encarnada na comensalidade”. Em perspectiva criacional, o alimento se destaca 
pois consubstancia teologia e antropologia teológica. Aponta para a condição de 
interdependência e fragilidade de todos os seres e manifesta algo da providência 
divina. Propõe-se que ao participar da produção de seu próprio alimento o ser 
humano é inserido por Deus num constante “aprender a aprender”. Neste sentido a 
alimentação humana (como ato biológico) transmuta-se em comensalidade (com 
significação antropológica, social, religiosa e ética). Como manifestam numerosas 
referências bíblicas, a mesa da refeição, tornada mesa da aliança, coaduna em si 
esses aspectos. Em especial, a comensalidade vivida por e em Jesus desvela de 
maneira original o projeto salvífico do Pai pelo Filho transmitido. Por isto a 
comensalidade eucarística de Jesus, praticada durante toda a sua vida, pôde ser 
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entendida como primaz modelo eclesiológico das comunidades que se formaram 
ao redor de sua memória. Pode-se concluir que considerar validamente o alimento 
como locus theologicus tem, assim, grande valor epistemológico, contribuindo para 
aprofundar as verdades reveladas por Deus ao seu povo desde o início da história 
da salvação até os nossos dias. 

Palavras-chave: Teologia da Alimentação; Revelação; Comensalidade;  

enbsp; 
 
 

Nº: 4 
 

Título da documentação: A psicanálise em face do mal e da morte: algumas 
questões para a antropologia teológica 

Autor: Bruno Pinto de Albuquerque 

Instituição Financiadora: Capes 

Resumo:  
A história da antropologia teológica mostra que diversos pensadores se 
debruçaram sobre a questão da origem do mal e do enigma da morte, que 
interrogam a fé cristã. Dentre os pensadores contemporâneos que apresentaram 
seus questionamentos, esta comunicação destaca Sigmund Freud e sua crítica 
psicanalítica da crença religiosa. Segundo o criador da psicanálise, a pulsão de 
morte seria uma força destrutiva, constitutiva do psiquismo, e teria como objetivo 
fazer com que toda vida retornasse, por fim, à condição inorgânica. Freud 
reconhece na civilização uma luta titânica entre eros e tânatos, uma tensão 
permanente entre a vida e a morte, da qual ele acrescenta não saber quem sairá 
vencedor. O anúncio cristão, por sua vez, reconhece no Cristo Ressuscitado a vitória 
definitiva da vida sobre a morte. Desse modo, a psicanálise interpela o núcleo mais 
fundamental da fé cristã, ao considerar um núcleo pulsional irredutível, inclinado à 
morte, em atuação na própria constituição do sujeito, em que o ódio teria um lugar 
igual ou superior ao próprio amor. Procura-se, a partir dessa interrogação radical, 
levantar a hipótese de uma possível aproximação entre a concepção do 
psicanalista Jacques Lacan sobre a pulsão de morte enquanto vontade de 
recomeçar a partir do nada (criação ex nihilo) e a fé cristã na Ressureição como 
resposta de Deus à Paixão de Cristo. Desta forma, espera-se encontrar caminhos 
possíveis, na procura de fundamentos antropológicos para a esperança 
escatológica, que considerem a sério as questões levantadas pela psicanálise. 

Palavras-chave: Psicanálise; Antropologia teológica; Cristianismo; Mal; Morte. 

enbsp; 
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Nº: 5 
 

Título da documentação: Correntes pouco influenciadas pela renovação da 
Teologia do Inferno 

Autor: César Andrade Alves 

Resumo:  
A Escatologia Cristã passou por grande renovação desde o final do século XIX, num 
processo de revitalização que continua até os dias atuais. O objetivo dessa 
renovação tem sido o de fazer efetivamente a Escatologia ter mais consonância 
com a revelação cristã. Como subtema da Escatologia, a Teologia do Inferno 
também foi reformulada de modo a corresponder mais fielmente à revelação divina, 
e a enfatizar claramente a misericórdia incondicional de Deus também nesse 
aspecto. A renovação teológica sobre o tema do inferno produzida entre os anos 
1950 e 1990 chegou ao Catecismo da Igreja Católica e até ao magistério ordinário 
com João Paulo II em 1999 no documento "O inferno como rejeição definitiva de 
Deus". Ideias-chave de tal renovação foram: (1) a linguagem bíblica figurativa a 
respeito do inferno; (2) o inferno como autoexclusão; (3) o amor narcisista da 
pessoa perversa. Nas últimas décadas, porém, a renovação da Teologia do Inferno 
tem tido escassa penetração na pregação, na catequese e, em ocasiões 
significativas, em obras teológicas. Com frequência encontram-se reflexões que 
permanecem impenetráveis a conceitos ou ideias-chave da renovação da Teologia 
do Inferno. Esta comunicação tem o objetivo de fornecer uma visão geral das 
tendências ou linhas de pensamento que não são receptivas a tal renovação. O 
método será o da pesquisa bibliográfica na produção teológica. A conclusão da 
comunicação indicará os problemas dessas correntes refratárias a uma maior 
afinidade com a revelação cristã. 

Palavras-chave: Escatologia; Inferno; Renovação; Autoexclusão; Narcisismo. 

enbsp; 
 
 

Nº: 6 
 

Título da documentação: Solidariedade, justiça e esperança: contribuições da 
teologia de Jürgen Moltmann para um mundo pandêmico 

Autor: Cesar Augusto Kuzma 

Resumo:  
O prolongamento da Pandemia da COVID-19 e o agravamento das consequências 
trazidas por esta situação, em nível humano, político e social, faz com que a teologia 
também se sinta desafiada a buscar uma aproximação, devendo, assim, se colocar 
em diálogo com esta realidade, oferecendo a sua palavra, que deve ser apresentada 
num tom aberto, criativo e construtivo. Tendo por base a teologia da esperança e a 
teologia da cruz de Jürgen Moltmann, o presente trabalho tem por objetivo 
apresentar contribuições críticas trazidas de sua teologia como possíveis 
respostas para este mundo pandêmico, em que estamos inseridos. A intenção é de 
que estas respostas nos façam perceber horizontes de solidariedade, justiça e 
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esperança. Metodologicamente, seguiremos com uma proposta bibliográfica, numa 
perspectiva dialética, trazendo aspectos específicos do pensamento de Jürgen 
Moltmann e colocando estes apontamentos teológicos em diálogo com este 
contexto, numa releitura atenta desta realidade. Dividiremos o nosso trabalho em 
três partes: de início, traremos um retrato das urgências deste contexto pandêmico 
e a gravidade da condição, questões que nos desafiam enquanto humanidade e, 
também, em nível de fé. Depois, apontaremos aspectos da teologia de Jürgen 
Moltmann, como possíveis contribuições. Por fim, discorremos sobre as 
consequências desta interpretação teológica, em seus desdobramentos éticos e 
práticos. Solidariedade, justiça e esperança são expressões que se fazem presentes 
na teologia de Jürgen Moltmann e podem ser traduzidas como forças de ação, 
importantes contribuições para as urgências que acompanhamos e que nos 
interpelam. 

Palavras-chave: Pandemia; Teologia; Jürgen Moltmann; Esperança; Humanidade 

enbsp; 
 
 

Nº: 7 
 

Título da documentação: A reforma da Igreja como evento pneumatológico 

Autor: Diogo Marangon Pessotto 

Resumo:  
Os fundamentos e os alcances contidos no título da presente comunicação 
exprimem as possíveis vinculações existentes entre a Ecclesia semper reformanda 
e o Espírito Santo, de modo que tais vinculações estão imbricadas tanto na noção 
contemporânea de reforma eclesial como nos enunciados pneumatológicos do 
magistério recente. Em outras palavras: encontra-se implícita na eclesiologia e na 
pneumatologia contemporâneas – que recuperam as fontes da fé cristã – uma 
pneumatologia reformadora, que ainda não foi devidamente considerada em sua 
consistência teológica e potencialidade pastoral. Da segunda metade do século XX 
até os dias atuais tem-se verificado um contingente significativo de obras 
teológicas e documentos eclesiais que aproximam Espírito e reforma, mas tais 
obras e documentos permaneceram em suas intuições ou alusões ao tema em 
questão, não realizando a devida sistematização teológico-pastoral segundo a 
pertinência e urgência do assunto, dado que vivemos tempos marcadamente 
eclesiológicos e pneumatológicos. Pode-se afirmar, com isso, que um dos 
principais polos da reflexão teológico-pastoral contemporânea e futura é e será o 
de uma eclesiologia-pneumatológica ou uma pneumatologia-eclesiológica, pois se 
apresenta como premente tanto uma atividade eclesial que torne significativa a 
mensagem do Evangelho para os homens e mulheres do século XXI como uma 
redescoberta da fecundidade evangelizadora das primeiras comunidades cristãs, 
estas orientadas pela ação do Espírito, como se verifica na Escritura e na Tradição. 

Palavras-chave: Espírito; reforma; Igreja 

enbsp; 
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Nº: 8 
 

Título da documentação: O Conceito de Ordem da Preservação em Dietrich 
Bonhoeffer - Uma abordagem histórica e teológico-sistemática 

Autor: Djonata Brüning 

Resumo:  
De 1931 a 1933, o teólogo luterano alemão Dietrich Bonhoeffer criou e utilizou o 
conceito de “ordem da preservação” (Erhaltungsordnung), como um conceito 
teológico para explicar a realidade sob a qual o mundo existe perante Deus. Entram 
aqui as ordenanças de preservação da vida, como por exemplo a família, a política 
e o Estado. O objetivo desta comunicação é apresentar como se deu a criação, o 
significado e a utilização deste conceito, tendo em vista o contexto teológico e 
político deste período. Tenta responder à pergunta pela relevância do conceito para 
o discernimento teológico na política. Para isso, se utiliza o método de análise 
bibliográfica dos textos de Dietrich Bonhoeffer que tematizam o conceito, bem 
como de análise sob o ponto de vista da teologia sistemática, que enfatiza os temas 
teológicos que o conceito toca. A apresentação passa pela atuação docente de 
Dietrich Bonhoeffer na universidade e sua atuação pastoral, no âmbito da igreja 
evangélica alemã e também no contexto do movimento ecumênico. Conclui 
mostrando a importância da teologia para o discernimento político da pessoa cristã, 
em especial a partir da luz das Escrituras Sagradas, do entendimento da ruptura 
ocorrida pelo pecado e da redenção final que se dá em Jesus Cristo. 

Palavras-chave: Dietrich Bonhoeffer; Ordem da Preservação; Política; 
Hamartiologia; Soteriologia. 

enbsp; 
 
 

Nº: 9 
 

Título da documentação: A teologia sistemática na academia: a cientificidade 
desenvolvida entre impulsos e ameaças da sua natureza e missão 

Autor: Elias Wolff 

Resumo:  
O objetivo desta comunicação é tratar da teologia sistemática produzida na 
academia, expressando valores do seu estatuto científico e possíveis ameaças. O 
método é a análise de textos teológicos produzidos em alguns Programas de Pós-
Graduação. Por questão ética, não cita a autoria analisada, apenas fontes 
secundárias sobre o estatuto científico da teologia. Resultados:  é positivo o fato de 
a teologia sistemática afirmar-se como ciência, assegurando sua cidadania 
acadêmica como conhecimento sistematizado com os critérios metodológicos e 
hermenêuticos do pensar científico. Isso lhe dá competência argumentativa sobre 
o que investiga, aplicabilidade aos diversos problemas científicos e práticos da 
humanidade, num diálogo com as demais ciências e mostrando-se como uma fala 
inter-saberes, interdisciplinar e transdisciplinar. Contudo, há desafios. 
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Destacamos: 1) ameaças à gratuidade do ato teológico, pelas pressões sentidas 
das instituições que oferecem os cursos de Pós-Graduação, bem como das 
agências de fomento; 2) carências da práxis, por um isolamento do/a teólogo/a 
para a pesquisa – e perguntar-se isso é apenas uma questão de método, ou se é 
uma opção existencial; 3) ameaças à eclesialidade em muitos discursos teológicos 
feitos na academia para a academia, tendo intelectuais e não as comunidades 
como interlocutores; 4) carência de transcendência na fala sobre o Mistério, com 
risco de “traição semântica” de  categorias - “Deus”, “Graça”, “Sacramento”, etc. - 
ou seu abandono. A conclusão é que ainda se faz necessário entender o lugar e o 
como da teologia sistemática na academia, afirmando sua especificidade enquanto 
saber de fé das realidades que investiga cientificamente.  

Palavras-chave: Teologia sistemática; Estatuto científico do pensar da fé; Saber 
inter-disciplinar; Valores e ameaças  
 
 

Nº: 10 
 

Título da documentação: Cristologia Pneumatológica da Paz a partir do seguimento 
de Jesus: um recorte atual 

Autor: Erico Joao Hammes 

Instituição Financiadora: PIBIC - CNPq/PUCRS 

Resumo:  
A comunicação apresenta um recorte da situação presente da Cristologia 
Pneumatológica. Como é sabido, a dimensão pneumatológica, ao longo do segundo 
milênio do Cristianismo entrou em estado de latência. O lugar do Espírito, no 
diagnóstico de Congar, foi ocupado pelo papado, pela devoção eucarística e pela 
hiperdulia mariana. Na compreensão de Igreja, a institucionalidade tornou-se o 
maior princípio de constituição, com o consequente engessamento da identidade 
excludente e da hierarquia disciplinadora. A vida frequentemente foi substituída 
pelo formalismo e legalismo. Os fenômenos das cruzadas, da inquisição, da 
colonização, das guerras religiosas e da condenação por heresia, evidenciaram 
essa autocompreensão eclesial e cristã. Do ponto de vista da Cristologia, destacou-
se a dimensão soteriológica e dogmática, muitas vezes sem Jesus de Nazaré. 
Durante o século XX, a recuperação histórica progressivamente acentua a 
relacionalidade ao Pai e ao Reinado de Deus, e depois ao Espírito Santo. É este 
momento que se quer destacar no sentido de uma Cristologia pneumatológica e 
uma Pneumatologia cristológica como pressuposto para uma existência cristã 
responsável e transformadora por um seguimento no Espírito Santo. Tem-se 
presente as implicações trinitárias e os debates do conceito de pessoa e do 
monoteísmo cristão, por um lado (Piet Schoonenberg, p. ex.), bem como do Filho, 
enquanto sujeito da encarnação por obra do Espírito, no qual se desenrolam sua 
história, cruz e ressurreição. É este Espírito derramado que possibilita a existência 
cristã contra a violência e na paz testemunhando o Reinado de Deus como justiça, 
paz e alegria no Espírito Santo (cf. Rm 14,17). 

Palavras-chave: Cristologia pneumatológica; paz; Espírito Santo; seguimento. 
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enbsp; 
 
 

Nº: 11 
 

Título da documentação: Igreja e escravidão, uma história de contradições 

Autor: FABIANO GLAESER DOS SANTOS 

Resumo:  
INTRODUÇÃO: Uma das maiores chagas da história da humanidade foi, sem dúvida, 
a escravização de seres humanos por outros seres humanos. A Igreja, como 
instituição que, ao mesmo que influenciou a história e foi também influenciada por 
ela, teve posturas dissonantes e até contraditórias a respeito da escravidão dos 
indígenas e africanos. OBJETIVO: Estudar mostrar a evolução no pensamento da 
Igreja quanto à escravidão, e suas motivações teológicas, religiosas e políticas que 
a nortearam em cada época. MÉTODO: Leitura de artigos, teses e livros sobre o 
assuntoCONCLUSÕES: A Igreja Católica mudou seu posicionamento quanto à 
escravidão ao longo do tempo. No século XV, em vista da luta contra o Islã, o Papa 
Eugênio IV e depois Nicolau V, dão seu aval a que o império luso escravizasse os 
mouros e todos os povos pagãos encontrados no continente africano. Menos de 
100 anos depois, no ano de 1537, o Papa Paulo III, através do Breve Pastorale 
oficium ao Arcebispo de Toledo e do Breve Veritas ipsa, proíbe a escravização dos 
povos indígenas da América, com ameaça de excomunhão. Contudo, não se 
manifesta quanto à escravização dos africanos. A posição do papado quanto ao 
tráfico de africanos sofre uma mudança a partir de 1839, quando Gregório XVI, 
através da Bula In supremo, condena a escravidão de indígenas e o comércio dos 
africanos.    

Palavras-chave: História da Igreja; escravidão; regalismo 

enbsp; 
 
 

Nº: 12 
 

Título da documentação: Leituras teológicas da pandemia: algumas linhas 
convergentes 

Autor: Geraldo Luiz De Mori 

Instituição Financiadora: Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

Resumo:  
A pandemia da Covid-19 tem provocado uma série de interpretações, tanto no 
âmbito das ciências médicas, biológicas e ecológicas, quanto no das ciências 
humanas, com as leituras, entre outros, de autores e autoras procedentes da 
filosofia, da economia, da psicanálise, da sociologia e da teologia. Do ponto de vista 
teológico, vários eixos interpretativos foram explorados desde que teve início a 
pandemia, com destaque para a reflexão sobre Deus, sobre o ser humano e sobre a 
pastoral das igrejas cristãs. Em geral, boa parte dessas leituras são de caráter 
ensaístico e foram publicadas em coletâneas de todo tipo. Também houve textos 
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mais elaborados, publicados em formato de livros autorais. Após uma 
apresentação panorâmica de algumas dessas inúmeras propostas editoriais, a 
presente comunicação pretende trazer para a discussão três dos principais eixos 
interpretativos privilegiados pelos diversos autores e autoras da área da teologia, a 
saber, os que exploraram elementos da teodiceia, reinterrogando o lugar de Deus 
nesse momento da história da humanidade; os que abordaram questões da 
antropologia, perguntando-se pela responsabilidade humana nesse tempo 
pandêmico; pelos que se debruçaram sobre a eclesiologia, levantando questões 
relacionadas à pastoral das igrejas. Finalmente, como conclusão, a comunicação 
vai levantar a questão da qual foi  a contribuição da teologia para pensar esse “sinal 
dos tempos” da atualidade.  

Palavras-chave: Pandemia;;Teologia; Teodiceia; Antropologia; Pastoral 

enbsp; 
 
 

Nº: 13 
 

Título da documentação: Deus, fé e tolerância: o pioneirismo de Nikolaus Krebs na 
obra De pace fidei no pensamento ecumênico 

Autor: Henrique Mata de Vasconcelos 

Instituição Financiadora: FAJE - CAPES 

Resumo:  
Por causa do texto De pace fidei (Sobre a paz da fé), o germânico Nikolaus Krebs 
(1401-1464), ou Nicolau de Cusa, cardeal da Igreja Católica Romana, é considerado 
como pioneiro quanto ao ecumenismo e à tolerância entre as religiões. É na 
conjuntura da violenta tomada de Constantinopla pelos turcos muçulmanos, em 
1453, que Krebs escreve o texto, no mesmo ano. Nesse momento, os muçulmanos 
adquirirem cada vez mais uma pintura pejorativa. Então, esse influente cardeal 
enxerga a imprescindibilidade da possível tolerância, da paz da fé, e escreve a 
presente obra, narrando uma assembleia no céu entre o Verbo e pessoas de 
diversas culturas e religiões. O propósito da nossa comunicação é tentar 
compreender a teovisão de Krebs em relação à Deus e a sua compreensão acerca 
da presença dele na religião/fé. Para isso, (I) contextualizaremos a situação em que 
o cardeal escreve a obra, pontuaremos (II) a sua teovisão, o que ele expressa a 
respeito de Deus e do Verbo, e (III) o seu entendimento sobre a religião/fé presente 
na obra. Por fim, (IV) veremos se o germânico tem alguma contribuição para o 
debate ecumênico hodierno. Aparentemente, Krebs consegue pensar em um 
diálogo "interreligioso" avant la lettre, embora fale apenas de uma religião com ritos 
diversos. 

Palavras-chave: Ecumenismo; religião; Deus; tolerância. 

enbsp; 
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Nº: 14 
 

Título da documentação: “QUEM FOI QUE INVENTOU A MANIA DE PEJOTEAR?”: A 
ESPERANÇA CRISTÃ PROVOCANDO PRÁXIS NA PASTORAL DA JUVENTUDE 

Autor: Joilson de Souza Toledo 

Resumo:  
As Pastorais da Juventude (PJs) têm sido objeto de pesquisa na área Ciências da 
Religião e Teologia nos últimos 35 anos (TOLEDO, 2020a). Vários aspectos das 
referidas pastorais foram investigados, entretanto, pouco foi investigado sobre as 
transformações ocorridas nos últimos anos (SOFIATI, 2008; FRAINER, 2015; 
FERREIRA, 2017). Estas têm sido preocupação mais presente nas investigações na 
área ciências sociais (TOLEDO, 2020b). Majoritariamente estas pesquisas 
relacionam as PJs com a Teologia da Libertação e as Comunidade Eclesiais de Base 
(CEBs) o que faz pensar que estas pastorais vivenciem processos de transformação 
similares a outros grupos ligados ao Cristianismo da Libertação (LÖWY, 2000; 
2016). A presente comunicação é parte de uma pesquisa inicial e intenta investigar 
como as esperanças alimentadas pelo imaginário da Pastoral da Juventude (PJ) 
tem sido fator de adesão de jovens contemporâneos. Entendo que a práxis cristã 
impulsionada por um futuro anunciado (KUZMA, 2014). Estabelece um diálogo entre 
Escatologia moderna e Teologia Pastoral. Entre as questões que motivam nossas 
pesquisas estão: De que forma a maneira como a esperança cristã é vivenciada pela 
PJ tem mobilizado jovens a organizarem sua vivência grupal e seus projetos de vida 
na perspectiva do seguimento de Jesus no compromisso com os empobrecidos? 
Quais esperanças e experiências tornam possíveis a PJ nos cenários 
metropolitanos brasileiros? Desta forma a presente comunicação apresenta objeto, 
problema e hipóteses para uma futura investigação. 

Palavras-chave: Pastoral da Juventude; Escatologia; Sociabilidade; Práxis; 
Pesquisa. 

enbsp; 
 
 

Nº: 15 
 

Título da documentação: Teologia e crítica à violência religiosa. 

Autor: Marcio Henrique da Silva Ribeiro 

Resumo:  
Esta comunicação pretende apresentar alguns elementos da reflexão teológica 
sobre a relação entre violência e religião. Seu objetivo é fazer uma análise do estado 
atual da crítica à religião e à imagem de Deus a partir da violência religiosa, tendo 
como viés a violência como chave de leitura da religião e da imagem divina. Para 
essa análise, ter-se-ão como base as obras dos representantes do chamado novo 
ateísmo. A partir da leitura dessas obras, se fará uma apreciação e seleção de 
elementos da crítica desses autores. Nosso olhar se voltará especificamente para 
o modo como se posicionam diante da religião e a da divindade em chave da 
violência. A apropriação dessa crítica, como mediação analítica da religião e da 
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questão de Deus hoje, nos coloca diante de algumas questões: a) como e em que 
nível a relação entre religião e violência, especificamente no caso do cristianismo, 
deturpa a imagem de Deus revelada em Jesus Cristo? b) do plano teológico ao ético, 
quais as implicações para a prática cristã dessa imagem deturpada de Deus?   A 
crítica à religião não deve passar ao largo da reflexão teológica, pois o horizonte de 
compreensão da mensagem cristã abrange também a mensagem salvífica 
enquanto objeto de crítica. Desse modo, a reflexão teológica deve se posicionar 
duplamente: assumir a crítica, percebendo sua veracidade, pertinência e 
implicações; e, se mantendo fiel ao diálogo, acolher o discurso alheio como um 
desejo de partilha. 

Palavras-chave: Violência; Religião; Imagem de Deus, Ética religiosa 

enbsp; 
 
 

Nº: 16 
 

Título da documentação: O acesso do ser humano a Deus na liturgia 

Autor: MARCOS VIEIRA DAS NEVES 

Resumo:  
É na realidade de Deus que está a questão do acesso a ele. Segundo Xavier Zubiri, 
Deus é constitutivamente acessível porque é real. A acessibilidade é um caráter que 
concerne não ao ser humano, mas sim a Deus. Se Deus fosse uma realidade que 
está fora da realidade, ele seria inacessível. Esta investigação visa apresentar a 
categoria doação-entrega como estrutura metafísica da causalidade interpessoal 
entre Deus e o ser humano na tensão teologal de sua vida; essa categoria é também 
verificada concretamente nas ações litúrgicas. Nessa causalidade se dá o acesso 
do ser humano a Deus por si mesmo; nas ações litúrgicas Deus, em seu Filho Jesus 
Cristo, é experienciado em sua verdade real fazendo com que o ser humano se 
entregue a ele em acatamento, súplica e refúgio (SC 07). Assim, doação-entrega 
constitui a estrutura metafísica de causalidade interpessoal entre Deus e o ser 
humano e sua concretização histórica pela memória pascal na liturgia. Da parte de 
Deus é doação, da parte do ser humano é entrega; a fé nesse Deus, atualizada nas 
celebrações litúrgicas, é a forma radical de acesso a ele. O ser humano se entrega 
a Deus a partir de si mesmo em toda sua concretização individual, social e histórica, 
isto é, em sua fé essencial e constitutivamente concreta. 

Palavras-chave: Deus; teologia litúrgica; realidade; Zubiri 

enbsp; 
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Nº: 17 
 

Título da documentação: O lugar da comunidade na Iniciação à Vida Cristã: 
perspectivas bíblicas e pastorais  

Autor: MARIA APARRECIDA BARBOZA 

Resumo:  
Nesta comunicação sobre o lugar da comunidade na iniciação à vida cristã em  
perspectivas bíblicas e pastorais, analisaremos os elementos constitutivos da 
Comunidade Primitiva como paradigma para a comunidade eclesial missionária em 
seu processo da transmissão da fé. A catequese a serviço da iniciação à vida cristã, 
fundamentada na Palavra de Deus, na Tradição viva da Igreja e integrada à Liturgia, 
possibilita o verdadeiro encontro com Jesus Cristo e a inserção na comunidade. 
Acentuaremos que a comunidade cristã é o lugar da vivência e da formação do 
discípulo missionário de Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II impulsionou a 
renovação da catequese na Igreja, ao apresentar, através das suas reflexões, uma 
nova compreensão teológica da Revelação e da fé (Dei Verbum), uma renovada 
compreensão de Igreja como sacramento de salvação e comunidade Povo de Deus 
(Lumen Gentium, Gaudium et Spes), uma nova ótica da dimensão missionária da 
Igreja (Ad Gentes), a inspiradora renovação litúrgica (Sacrosanctum Concilium), e 
sobretudo, a virada antropológica, considerando a pessoa e seu contexto 
sociocultural. Daí a necessidade e urgência de compreender e acentuar o lugar da 
comunidade no processo da iniciação à vida cristã em perspectivas bíblicas e 
pastorais. O contexto atual requer uma atitude de escuta, discernimento e 
renovação da comunidade paroquial, lugar onde a catequese aprofunda os 
fundamentos da vida cristã e o engajamento social.  

Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Palavra de Deus; Comunidade; Iniciação à 
Vida Cristã; Conversão e Missão.  

enbsp; 
 
 

Nº: 18 
 

Título da documentação: DIÁLOGO E INTER-RELIGIOSIDADE: A TEOLOGIA DAS 
RELIGIÕES DE JACQUES DUPUIS E O MAGISTÉRIO DO PAPA FRANCISCO 

Autor: Marina Dias Lopes Paiva 

Instituição Financiadora: FAPEMIG 

Resumo:  
Os avanços da contemporaneidade nos apresentam um cenário de amplas 
interações, no qual se intensificam as possibilidades de conexão e de influência 
entre os indivíduos. Diante desse fenômeno, confrontamo-nos com uma realidade 
de pluralismo religioso, cuja dinâmica requer um olhar atento em torno do diálogo 
e da inter-religiosidade. O propósito desta comunicação é delinear uma visão ampla 
e geral do tema na trajetória moderna da Igreja, descrevendo-o, brevemente, desde 
o Concílio Vaticano II até o pontificado do Papa Francisco. Para tanto, utilizaremos 
como lentes de análise os estudos do jesuíta belga, Jacques Dupuis, em sua obra 
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Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso, bem como a exortação 
apostólica Evangelii gaudium e a carta encíclica Fratelli tutti do sumo pontífice. 
Assim, apresentaremos, de maneira sintética, os principais pontos da proposta de 
Dupuis para uma teologia das religiões, colocando-os em paralelo com os 
elementos dialogais presentes no magistério de Francisco, a fim de percebermos 
os progressos na relação do cristianismo com as demais tradições. A partir disso, 
sustentamos que a reflexão sobre o diálogo e a inter-religiosidade requer uma 
autoconfrontação sincera a respeito das posturas que nos caracterizam como 
cristãos para que, mais conscientes, possamos assumir a responsabilidade que 
nos cabe na promoção da paz, no desenvolvimento da fraternidade e no 
aprofundamento da fé. Tal imcumbência implica no amadurecimento de uma 
comunicação que seja baseada no respeito e no afeto e que amplie as 
possibilidades de abertura e de renovação da Igreja. 

Palavras-chave: Diálogo; Ecumenismo; Inter-religiosidade; Pluralismo religioso; 
Teologia das religiões. 

enbsp; 
 
 

Nº: 19 
 

Título da documentação: Releituras teológicas do pecado original segundo Piet 
Schoonenberg e Karl Rahner 

Autor: Renato Alves de Oliveira 

Instituição Financiadora: PUC Minas 

Resumo:  
A comunicação tem como objetivo geral discutir o pecado original entre a tradição 
e reinterpretação. Os objetivos específicos consistem em apresentar o pecado em 
sua clássica abordagem bíblica (Rm 5,12-21), na história da teologia e no 
magistério da Igreja Católica; mostrar como, a partir da segunda metade do século 
XX, essa visão clássica foi submetida a uma crítica no que tange à historicidade de 
Adão, ao conteúdo propriamente dito do pecado e à sua noção de transmissão; 
apresentar, dentre a várias releituras teológicas, a de Piet Schoonenberg e de Karl 
Rahner. O método consiste em apresentar a visão clássica do pecado original, as 
principais críticas sofridas e as releituras teológicas de Schoonenberg, pautada na 
percepção sociológica da mundanidade do pecado, e de Rahner, apoiada na 
universal situação de determinação pela culpa da situação da liberdade humana. A 
conclusão consiste em mostrar o caráter insustentável de um hipotético pecado 
cometido pelo primeiro homem e disseminado para todo o gênero humano; superar 
o biologicismo da visão clássica da transmissão para uma percepção mais social 
e estrutural; perceber que o conteúdo do pecado original mais do que a infração de 
um mandamento divino (caráter jurídico) consiste numa ruptura na comunhão com 
Deus, com a criação, com o outro e com si mesmo. 

Palavras-chave: Pecado Original; Releitura; Schoonenber; Rahner 

enbsp; 
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Nº: 20 
 

Título da documentação: A soteriologia cristocêntrica do teólogo Inglês Walter 
Marshall 

Autor: Rubens R. Muzio 

Instituição Financiadora: Faculdade Teológica Sul Americana 

Resumo:  
Considerarei inicialmente a tensão existente entre as doutrinas da justificação e da 
santificação na teologia Inglesa pós-Reforma, logo no início da modernidade e 
separação da igreja do Estado. A ênfase puritana no avivamento, conversão, 
piedade e santidade resultaram numa maior desintegração entre a graça e a 
santidade, entre a fé e as obras, entre os elementos soteriológicos da justificação e 
da santificação, bem como no dualismo entre as doutrinas do antinomismo e o 
neonomismo. Estas questões são ainda pertinentes à espiritualidade 
contemporânea por diversas razões. Apresentarei a teologia da santificação de 
Walter Marshall como a melhor resolução para os paradoxos e tensões resultantes 
na espiritualidade Puritana no final do século 17. Marshall, melhor que a maioria 
dos teólogos formados em Cambridge e Oxford pós Reforma Protestante, percebe 
a necessidade de integrar a doutrina da justificação pela graça e a doutrina da 
santificação em Jesus Cristo. Somente quando a graça e a prática da santidade--a 
fé e as obras--encontram sua centralidade e integralidade em Cristo, os cristãos 
poderão viver uma vida saudável e equilibrada sem moralismos e religiosidades. A 
doutrina da união em Cristo--o que chamo de Cristocentrismo soteriológico--é a 
melhor forma de integração dos diversos elementos da soteriologia, especialmente 
das doutrinas da justificação pela graça e da santificação. 

Palavras-chave: Justificação; graça; soteriologia; Puritanismo; pós-Reforma 

enbsp; 
 
 

Nº: 21 
 

Título da documentação: O Canto da Igreja em saída: uma releitura do Magnificat 
em perspectiva pneumatológica 

Autor: Vinícius da Silva Paiva 

Resumo:  
Nesta comunicação sobre o Canto do Magnificat (Lc 1,46-55) enquanto canto da 
Igreja em saída, analisaremos as três funções pneumatológicas atribuídas a Maria 
por Xabier Pikaza: intimidade, criatividade e encontro, relacionando-as, 
respectivamente, com a Mariologia, a Eclesiologia e a Pneumatologia. No enfoque 
mariológico, abordaremos a experiência da graça em Maria, sua singularidade 
criatural e sua intimidade com Deus compreendida como transparência pessoal no 
Espírito. No enfoque eclesiológico, aprofundaremos o conceito de criatividade 
pneumática no sentido de uma fecundidade missionária aberta. A relação de Maria 
com o Corpo Místico de Cristo será analisada sob a tríplice perspectiva do que ela 
recebe, oferece e significa para Igreja. Contextualizaremos o Magnificat na cena 
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bíblica da Visitação, dando-se ênfase a seu caráter celebrativo e analisando alguns 
trechos da Evangelii Gaudium em relação à atitude missionária de Maria que vai à 
casa de Isabel para servi-la. Citaremos, também, a importância de Maria no 
contexto da piedade popular latino-americana e o tema da sinodalidade no 
pontificado de Francisco. Nessa releitura em perspectiva pneumatológica, 
pretendemos demonstrar que o assim chamado “núcleo duro” do Magnificat, que 
corresponde a sua parte profética, pode ser lido em continuidade à parte doxológica 
do canto, desde que se reconheça que na comunidade primitiva não houve ruptura 
entre experiência pentecostal e compromisso social. Destacando alguns elementos 
da pneumatologia de Francisco na Fratelli Tutti, concluiremos pela viabilidade e 
importância da Pneumatologia da Libertação no cenário teológico-sistemático do 
século XXI. 

Palavras-chave: Magnificat; Igreja em saída; Mariologia; Eclesiologia; 
Pneumatologia 

enbsp; 
 
 

Nº: 22 
 

Título da documentação: A identidade do ser humano a partir da categoria de 
alteridade em Adolphe Gesché. 

Autor: Wilker Henrique Costa  

Resumo:  
O estudo se localiza no âmbito da antropologia teológica tendo como pressuposto 
a questão da identidade do ser humano considerando que este é por excelência o 
ser que procura entender-se. O objetivo será apresentar a relevância da alteridade 
no que concerne à identidade do ser humano segundo o teólogo Adolphe Gesché. 
Em sua metodologia o estudo percorrerá temas que possibilitam o entendimento 
da exterioridade como lugar natal da identidade. Assim, o primeiro tema que nos 
ajuda a pensar a alteridade é o da criação. Analisaremos a noção de diferenciação 
tendo em vista que o conceito de criação indica que Deus deseja algo diferente que 
caracteriza-se por consistência própria. Tal perspectiva é evidenciada com a 
compreensão do termo hebraico bara (fazer separando). Por conseguinte, o estudo 
se detém propriamente no outro, onde fica evidenciado que “ser colocado por ou 
diante de outrem funda melhor a autonomia do que autocolocar-se (GESCHÉ, 2005, 
p.50)”.         Chegamos finalmente ao terceiro transcendente que Gesché denomina 
alteridade  absoluta dizendo que “quanto à fé em Deus, que é a fé no Outro, a 
alteridade vai desempenhar papel ainda mais determinante (GESCHÉ, 2005, p. 62)". 
Nesta perspectiva vale evocar ainda o conceito de alteridade de kénosis do autor. 
Por fim, depois de pensar a alteridade a partir da categoria da criação, da relação 
com o outro e com o terceiro transcendente o resultado conclusivo do estudo 
mostrará que “a alteridade é parte constitutiva da identidade (GESCHÉ, 2005, p.49)". 

Palavras-chave: Alteridade; identidade; Adolphe Gesché 
enbsp; 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 GT 9 - CULTURA VISUAL E RELIGIÃO 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Romaria do Muquém: mudanças e adaptações no 
processo de migração para o meio virtual 

Autor: Aldemir Franzin 

Coautor(es):  
Alberto da Silva Moreira 
 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
O objetivo desta comunicação é entender e apreender a relação entre a romaria 
presencial e romaria virtual, que mudanças aconteceram e quais adaptações ela 
incorporou no processo de migração para realidade virtual.  A  Romaria do Muquém 
conhecida como Romaria de Nossa Senhora dAbadia acontece anualmente no 
município de Niquelândia, Estado de Goiás, entre os dias 05 a 15 de agosto. Para 
este espaço denso de fé, devoção e simbólico, os romeiros se deslocam de diversas 
regiões do Brasil, especialmente, do Centro Oeste e constroem na área do Santuário 
uma cidade-temporária de quinhentas mil pessoas.  A pandemia da COVID-19 foi o 
acelerador para migração da romaria para o formato virtual.  O patógeno 
interrompeu pela primeira vez a romaria, uma das expressões do catolicismo 
tradicional e popular e de quase trezentos. Diante desta situação inédita e 
extraordinária, os dirigentes do Santuário optaram por um novo desenho da 
romaria, chamada romaria virtual.  O que fez levantar  a questão de que trata esta 
comunicação é entender e apreender o processo de migração que sofreu a romaria 
em sua migração para o virtual.  Aplicamos o caminho metodológico de conceitos 
desenvolvidos por autores desta temática e aportamos  recortes de amostra 
etnográfica do fenômeno.    

Palavras-chave: Romaria  Muquem; Mudança; Adaptação; Virtual  

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: As imagens da Illuminated and New Pictorial Bible: 
Exemplos da cultura visual popular religiosa do século XIX. 

Autor: Ana Beatriz de Carvalho dos Santos Alexandrini 

Instituição Financiadora: CAPES 
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Resumo:  
O presente artigo, busca tratar da conceituação de cultura visual religiosa no século 
XIX, em es-pecial, as imagens da Illuminated and New Pictorial Bible. Os Estados 
Unidos do século XIX, foi berço de grandes avanços na cultura visual. As antigas 
treze colônias, agora unidas e disposta a crescer, inova com recursos visuais que 
promovem o aprendizado, a alfabetização e também a propagação de ideologias e 
conceitos morais e religiosos. Este artigo, trata sobre o uso da xilogra-vura e da 
litografia, recursos muito utilizados para a propagação e disseminação das 
imagens que eram inseridas em enciclopédias, revistas, folhetos, jornais, bíblias de 
estudo familiar, dentre ou-tros. O século XIX, marcado pela razão e o nacionalismo, 
não deixou de ser também um dos perí-odos com maior expansão missionária. 
Uma prova disso, é a Illuminated and new pictorial bible, que será destaque nesta 
pesquisa. Bíblia de uso familiar, um meio de comunicação e conservação de 
preceitos morais protestantes, que foram base para as obras missionarias 
posteriores. Na terceira parte da pesquisa, trataremos de analisar uma imagem da 
bíblia, utilizando as ferramentas ensina-das pelo crítico e historiador da arte, Erwin 
Panofsky, representante do método iconológico, mui-to utilizado em academias, e 
estudos na cultura visual e iconografia.  

Palavras-chave: Harper; cultura visual;  xilogravura; litogravura; Panofsky. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Narrativas imagéticas: ‘Benzedeiras, a cura e a fé’ em uma 
comunidade ribeirinha no Amazonas 

Autor: Caroline Dos  Santos Bruce  

Coautor(es):  
Flávia Cristina de Araújo Lucas 
 

Resumo:  
A presente comunicação pretende através de registros fotográficos apresentar o 
universo das religiosidades e das práticas de curandeirismo na comunidade 
ribeirinha Bom Socorro- Lago do Zé Açu localizada a 380km da capital 
Amazonense. No contexto ribeirinho amazônico é comum encontrarmos as 
práticas das benzedeiras e “puxadoras de desmentiduras", como são popularmente 
conhecidas nessas regiões. Por meio do olhar da fotografia apresentamos esses 
saberes que se fazem presentes através das plantas, amuletos e rezas e pelas mãos 
dessas senhoras. O objetivo geral é apresentar as benzedeiras zé-açuenses a partir 
da ótica das fotografias, e como objetivos específicos  discutir a pluralidade da 
religiosidade ribeirinha, situar as religiosidades afro-indígenas dentro do contexto 
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das práticas religiosas na Amazônia e elencar os principais elementos religiosos 
presentes nas imagens, entre plantas, amuletos e remédios naturais utilizados 
pelas benzedeiras. Utilizou-se o método da Antropologia Visual por meio dos 
registros imagéticos como ferramenta de análise desses contextos socio-
religiosos. Para as problematizações dos elementos e sujeitos ali retratados foi 
usado como método secundário a bibliografia de Raymundo Heraldo Maués , Gisela 
Villacorta, Agenor Pacheco e Deilson Trindade.  Apresentando e discutindo portanto 
a notória  pluralidade religiosa presente nas praticas de curandeirismo e benzeções 
amazônicas retratadas nas imagens. 

Palavras-chave: Benzedeiras; Religiões Amazônicas; Fotografias. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Santa Elizabeth da Hungria a identidade feminina no 
Franciscanismo medieval 

Autor: Claudinéia Cássia Genoveze Varotti 

Resumo:  
O material aqui apresentado faz parte de um corpo de pesquisa maior sobre, a 
intencionalidade da presença antoniana nas igrejas católicas eslovacas, 
relacionados a esse tema central encontramos também a presença imagética de 
Santa Elizabeth da Hungria e São Francisco de Assis. Neste artigo faremos uma 
análise iconográfica da composição visual do Milagre de Cristo Cruxificado na 
hagiografia de Santa Elizabeth da Hungria, para tal intento, utilizaremos a 
metodologia proposta por Erwin Panofsky, assim como do material contido nas 
Fontes Franciscanas e da já referida pesquisa hagiográfica. Nosso interesse 
provém da observação constante da conexão ou intencionalidade da composição 
imagética de Santa Elizabeth da Hungria com São Francisco de Assis e Santo 
Antônio. Em sua juventude, já casada com o Rei Ludwig e coroada como rainha do 
Austro Império Húngaro, foi convidada a participar da obra dos franciscanos, 
recebeu uma carta do Pobrezinho de Assis lhe solicitando suporte aos missionários 
franciscanos que iriam ao reino da Hungria para evangelizar.Desejamos com esse 
material destacar a importância de Santa Elizabeth da Hungria no processo 
identitário do Franciscanismo medieval, pois o movimento mudou a interpretação 
sobre a relação, pobre e pobreza, assim como a jovem rainha mudou o modo de 
responder ao Santo Serviço ou o auxílio ofertado aos mais necessitados. 

Palavras-chave: Santa Elizabeth; Franciscanismo; Iconografia; Santo Antonio; 
Identidade Feminina 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: O Coração como Motivo Central da Renovação 
Carismática Católica: Contexto, Expressões Formas e Significados 

Autor: Edmilson Sousa Rocha 

Resumo:  
A comunicação desta pesquisa tem o intuito de investigar a utilização da 
simbologia do coração no movimento da Renovação Carismática Católica, sendo 
ela um dos novos movimentos religiosos leigos surgidos após o Concílio Vaticano 
II, ao lado de outros movimentos leigos  como o Caminho Neocatecumental e as 
Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), ligada a Teologia da Libertação. A pesquisa 
será estruturada segundo o método iconológico de Erwin Panofsky com o objetivo 
de descrever a presença, analisar as formas e seus papéis e interpretar os 
significados da religio cordis na RCC. A pesquisa justifica-se pela centralidade da 
religio cordis como linguagem religiosa visual e textual no catolicismo brasileiro 
desde a reforma católica até o século 20, sem, até então, considerar a sua presença, 
as suas formas e os seus significados na RCC. Pergunta-se, se a simbologia do 
coração na RCC representa, eventualmente, uma continuidade ou descontinuidade 
em relação ao papel tradicional da religio cordis no catolicismo brasileiro, ou 
eventualmente, sua releitura ou ampliação. Em acrescentamento ao método de 
Panofsky entenderemos a função do símbolo do coração como discurso persuasivo 
que corresponde de uma forma peculiar a proposta da retórica clássica de instruir, 
comover e o agradar e que se dirige ao humano como ser simbólico segundo Ernst 
Cassirer. 

Palavras-chave: Linguagens religiosas; cultural visual religiosa; símbolo do 
coração, Renovação Carismática Católica. 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: "A Última Tentação de Cristo": um caminho espiritual 
ambíguo aprimorado por Martin Scorsese. 

Autor: Elainy Fátima de Souza 

Resumo:  
 Esta comunicação tem por objetivo analisar, a partir da linguagem cinematográfica 
presente no filme “A última tentação de Cristo” (1988), uma compreensão do 
sentido religioso explicitado pelo diretor Martin Scorsese (1942 ̵). Tal película é 
inspirada no livro homônimo do escritor grego Nikos Kazantzakis (1883 ̵ 1957). No 
filme, Jesus era um homem comum, encarnado como um Messias contraditório, 
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frágil e conturbado, que se autoproclamou filho de Deus. Ele tinha como principal 
discípulo Judas. Suas pregações na Judeia, que naquele tempo era uma colônia 
romana, chocaram e incomodaram o governo. Este com o intuito de manter a 
ordem, optou pela execução do nazareno. Na cruz, Jesus foi abordado por um ser 
andrógeno, e imaginou a opção por uma vida comum com esposa e filhos. Contudo, 
assumiu o peso da salvação dos homens. Assim, tal investigação será aprofundada 
através do som ou a falta dele, enquadramentos e diálogos entre as personagens, 
para compreensão do sentido religioso, e sua respectiva relação com as noções de 
dúvida e fé. Sendo assim, metodologicamente, será apresentado o enredo, o 
simbolismo e as metáforas do filme, a fim de evidenciar a relação entre as noções 
de dúvida e fé, baseando-se no texto “Dinâmica da fé” de Paul Tillich (1886 ̵1965).  

Palavras-chave: Sentido Religioso; Linguagem Cinematográfica; Dúvida; Fé. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Santa Ágata: A imagem do patriarcado através da 
violência  

Autor: Ellen Cristina os Santos Oliveira 

Resumo:  
Santa Ágata é hoje a protetora das mulheres com câncer de mama, mas 
ironicamente teve seus seios perdidos para a violência e a misoginia.  Vimos em 
sua imagem uma mulher mutilada, sangrando com expressão de sofrimento e de 
dor, mas também é divulgada como uma mulher serena e bem vestida em outras 
imagens. Podemos então, assim, comparar e analisar as formas distintas as quais, 
Santa Ágata é exposta no universo Católico. Nessa comunicação, me utilizarei de 
referenciais teóricos voltados a imagem feminina e a sua representação atemporal 
na sociedade, fazendo a comparação entre passado e presente. Dentre o arcabouço 
teórico estão: Cristiane Abud, mestra em História e também outras mulheres, como 
a Doutora em Ciências da Religião Elenira Cunha e a Professora Universitária Maria 
Regina Johann, fazendo uso da História Religiosa e a imagem do patriarcado 
representado no simbolismo dicotômico da Santa e sua representação na 
contemporaneidade, trazendo ao debate uma mulher martirizada e marcada pela 
violência e por outro lado, a virgem fiel à sua religiosidade, tornando-se a padroeira 
das mulheres acometidas de câncer mamário, sendo instrumento devocionário 
para a busca da cura por meio da oração. Será feita então feita a analise 
bibliográfica sobre a imagem das mulheres e histórica da Santa, levando em conta 
ambas imagens e visões sobre ela. 

Palavras-chave: Imagem; Santa Ágata; Martírio; Mutilação; Violência  
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enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: O Bodhisattva Ascético de Sikri e o Budismo Mahāyāna 
Inicial de Gandhāra 

Autor: Estela Piccin 

Instituição Financiadora: O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Coordenação  de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - 
Código de Financiamento 001. 

Resumo:  
Buddha Śākyamuni praticou ascetismos extremos antes do Completo Despertar. 
Estátuas representando esse período surgiram na região de Gandhāra e são uma 
peculiaridade do local, apesar de não terem tido tanta proeminência. Gandhāra 
atualmente está no Paquistão, mas era parte da Índia antiga, região onde a cultura 
indiana se encontrou com o helenismo, e também é o lugar onde ocorreu um forte 
desenvolvimento da tradição Mahāyāna. Porém, à primeira vista, a imagem do 
Buddha praticando ascetismo antes de seu Completo Despertar – quando ainda era 
um Bodhisattva – não parece ter relação direta com o Mahāyāna. Esta 
comunicação objetiva apresentar uma fração dos resultados da pesquisa de 
mestrado (financiamento 001 - CAPES) sobre o tema, apresentando uma imagem 
específica do Bodhisattva Ascético, demonstrando os pontos de conexão desse 
exemplar da Cultura Visual Religiosa Budista de Gandhāra com a linguagem 
religiosa do Mahāyāna Inicial. Os métodos predominantemente utilizados foram o 
iconográfico de Panofsky e modalidades de Gillian Rose. Como resultado, 
observamos que a imagem tem mais conexões com o Mahāyāna Inicial do que se 
poderia imaginar, dada a função do furo no topo da cabeça, pela representação da 
base da estátua, bem como a possível filiação do monastério em que foi 
encontrada, dando indícios das práticas religiosas e das fontes literárias da época. 
Concluímos que o Mahāyāna Inicial em Gandhāra teve um desenvolvimento mais 
gradual e mais imbricado com os budismos Nikāya do que se tinha em mente, que 
é possível que tenha ocorrido um abandono gradual da valorização das práticas 
ascéticas. 

Palavras-chave: Bodhisattva Ascético; Gandhāra; Mahāyāna Inicial; Budismo; 
Cultura Visual Religiosa 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: Entre a fome e o sonho. Messianismo e violência  em 
Glauber Rocha  

Autor: FREDERICO PIEPER PIRES 

Resumo:  
Esta proposta centra-se no clássico de Glauber Rocha (1939-1981) “Deus e o Diabo 
na Terra do Sol” (1964). Este é o filme mais influente do movimento do Novo Cinema 
brasileiro e um exemplo avant la l'être da proposta “decolonial” de Glauber expressa 
na estética do fome: a necessidade de encontrar uma linguagem cinematográfica 
capaz de refletir revolucionariamente os problemas sociais brasileiros. Essa 
apropriação neorrealista do gênero Western americano se dá no sertão, com um 
tom místico, repleto de símbolos religiosos e rituais em diálogo com o catolicismo 
popular local.Espero demonstrar como o messianismo desempenha um papel 
importante na abordagem desenvolvida pelo filme da relação entre religião e 
violência. Na verdade, essa é uma característica muito recorrente em muitos 
movimentos religiosos da história brasileira. No filme, essa característica 
messiânica é apreendida em sua ambiguidade. De uma perspectiva, é 
revolucionária. O simbolismo messiânico dá origem a um sonho utópico 
desesperado. Este sonho rejeita as condições dadas de fome e miséria e fornece 
motivação para a luta violenta contra os opressores. De outra perspectiva, o 
messianismo não pode dar uma solução real para esses problemas, revelando seu 
lado tirânico e violento (numa acepção  negativa). No filme, por exemplo, quando as 
profecias não se cumprem, sacrifícios humanos são exigidos.Em suma, esta 
proposta visa analisar o filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol” para explorar o 
cristianismo messiânico como expressão da condição colonial brasileira. Se os 
símbolos cristãos são usados como meios de dominação, eles também articulam 
uma utopia. 

Palavras-chave: Cinema novo; violência; cristianismo; decolonial. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: O divino somos nós: contradições da crítica à religião na 
História em Quadrinhos “Deus, essa Gostosa”. 

Autor: Gustavo Soldati Reis 

Resumo:  
O objetivo desta comunicação é problematizar a crítica à religião, através da 
representação da imagem do divino, na História em Quadrinhos “Deus, essa 
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Gostosa” (2012). Na narrativa, o roteirista e desenhista Rafael Campos Rocha 
estrutura os “Capítulos” nomeando-os por “Dias”, numa clara intertextualidade com 
a narrativa bíblica de Gênesis. Porém, que criações surgem desta personagem 
Deus? Ou melhor: Que tipo de divindade é criada na conjugação entre texto escrito 
e texto visual, no caso, os desenhos? A hipótese é que a personagem “Deus”, 
retratada como uma mulher negra, autônoma, hiperssexualizada e de classe média 
trabalhadora, instaura uma releitura irônica e crítica de valores societários 
fundamentados em certa moralidade cristã conservadora, releitura esta que 
representa um divino muito mais à imagem e semelhança do real criador: o 
humano/artista. Assim, no diálogo com a filosofia de L. Feuerbach (2007) e teorias 
da imagem e do visual (ALLOA, E. et.al., 2015), a construção visual de Campos 
Rocha pode reificar uma crítica à religião que faz, nas objetificações do desenho, 
uma leitura que reforça estereótipos de dominação, via sexismo, do devir-mulher, 
recaindo em certos moralismos. Além disso, pode transformar o próprio desenho 
num bode expiatório dos desejos do artista e dos leitores/leitoras frente a certas 
inquietações diante dos hegemonismos cristãos. A proposta procura, assim, 
contribuir para que a área de Ciências da Religião e Teologia olhe com mais atenção 
as Histórias em Quadrinhos e perceba essa linguagem visual com suas 
características próprias que ressignificam fenômenos culturais tão presentes em 
sociedade como a religião.  

Palavras-chave: Religião; Filosofia; Cultura Visual; Histórias em Quadrinhos (Deus, 
essa Gostosa). 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Midiatização da religião: conceito, características e 
possibilidades 

Autor: Helen Teixeira Sousa de Abreu 

Resumo:  
O conceito de midiatização emergiu a partir de pesquisas que buscavam 
compreender o papel e a influência dos meios de comunicação na cultura e na 
sociedade, desde os meios de comunicação de massa, e principalmente nas últimas 
décadas, com a presença ubíqua dos meios de comunicação na vida social, através 
também da internet e dos meios digitais. Essas mídias não são apenas 
instrumentalizadas pelas instituições e práticas culturais, mas se tornaram fator 
constitutivo e estrutural dessas próprias instituições e práticas. Esse é um 
processo macro, mas que pode ser observado no nível intermediário, ao olhar para 
determinados campos sociais.  Um desses campos é o religioso. Tanto instituições 
religiosas quanto a própria devoção pessoal dos fiéis passam a ser permeadas 
pelas lógicas internas dos meios de comunicação, que alteram dinâmicas internas 
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como as de autoridade, pertencimento e trânsito religioso. Esse processo se 
relaciona diretamente com as transformações qualitativas e quantitativas que os 
meios de comunicação sofreram nas últimas décadas e, em suas diversas nuances, 
é associado tanto à ideia de secularização quanto à de ressacralização do mundo. 
Nesta comunicação, através da revisão bibliográfica de autores que tratam da 
midiatização da religião, pretende-se desenvolver e articular esse conceito 
(considerado como um conceito sensibilizante, ou seja, que fornece ferramentas 
exploratórias), além de apresentar possibilidades de aplicação dessas ferramentas 
em uma pesquisa empírica em ciências da religião.  

Palavras-chave: Midiatização; midiatização da religião; secularização. 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Expressões da imaginário, a morte no culto das almas do 
cemitério da Soledade - Belém-PA. 

Autor: Helio Figueiredo da Serra Netto 

Instituição Financiadora: UEPA 

Resumo:  
O cemitério da Nossa Senhora da Soledade em Belém é marcado por sua 
arquiteturaneoclássica e se apresenta como uma das necrópoles mais antigas da 
cidade, sendo suafundação no ano de 1850 e o encerramento dos sepultamentos 
no ano de 1880. Noentanto, até os dias de hoje o cemitério possui uma visitação 
constante de pessoas queparticipam do culto das almas, rito de caráter 
transreligioso com fortes traços docatolicismo popular amazonida, que ocorre 
todas as segundas feiras ao longo do dia.Nesse sentido, podemos entender o 
cemitério como um local do imaginário, onde aarquitetura e as relações sociais são 
marcadas pela mediação imagética de um entre-mundos, onde o espaço sagrado 
atua como um enclave em pleno centro urbano dacidade.  As imagens que outrora 
representavam as expressões da morte, comum em cemitérios, se personificam e 
se tornam santos populares alvo de devoção. Em especial, o menino Zezinho se 
apresenta como um dos mais visitados no local, e a estátua que antes adornava 
sua sepultura se torna sua personificação. Assim, os devotos lhe vestem, lhe 
alimentam e o adornam, transformando sua imagem em uma das mais conhecidas 
do local. Nesse sentido, buscaremos compreender qual a relação do imaginário que 
compõe o local com as imagens físicas que são associadas a essa devoção? À 
princípio, a pesquisa será construída com investidas a campo,levando em 
consideração as limitações estabelecidas pela pandemia do COVID-19.  O presente 
trabalho é fruto de um estágio pós-doutoral realizado no PPGCR/UEPA sob 
supervisão do Prof. Dr. Douglas Rodrigues da Conceição. 
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Palavras-chave: imagem; imaginário; morte; culto das almas  

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: Os motivos de Sant’Ana Mestra e do/a educador/a: 
interfaces iconográficas entre religião e educação 

Autor: Helmut Renders 

Instituição Financiadora: FAPESP 

Resumo:  
Partindo da semelhança composicional e iconográfica dos motivos de Santa Ana 
ensinando Maria e do/a educador/a com um/a aluno, criados respectivamente nos 
séculos 14 e 18, propõe-se, primeiro, uma reflexão sobre a possível relação entre 
esses dois motivos a partir da compreensão warburguiana da imagem com um 
veículo (Bilderfahrzeuge) que transporte visualmente ideias entre épocas, culturas, 
regiões geográficas distintas e diferentes áreas, possibilitando que futuras 
geracões tem acesso a eles (Nachleben).  Para isso, constrói-se a história 
iconográfica, a partir dos primeiros retroatos da padeia grega, via a reforma edu-
cacional carolíngia até o fim da modernidade e suas mudanças, por exemplo, ao 
redor do ano mil, o surgimento do motivo da mulher educadora. Quanto a recepção 
e importância do motivo da SantAna Mestra no Brasil, considere-se seu papel, 
inclusive sob consideração da sua identificação com a orixá Nanã Buruque por 
afrodescendentes. Em um segundo momento, apontam-se possíveis significados 
dessa semelhança, considerando tanto a possibilidade que a criação do motivo da 
Santa Ana transforma a educação em um aspecto importante da religião cristã, 
quanto a possibilidade que a proximidade iconográfica acaba posteriormente 
também afirmando que o campo da educação, em especial da formação religiosa 
ou espiritual, é responsabilidade da instituição religiosa.  EM tudo, as concepções 
dos Bilderfahrzeuge e do Nachleben de Aby Warburg se demonstram uteis na 
interpretação da cultura visual religiosa e educacional brasileira. 

Palavras-chave: : Linguagens da religião; cultura visual religiosa; Santa Ana e 
Maria; retrato do/a educador/a.  

enbsp; 

 

 

 



 

 

 
 

Caderno de resumos | 169 

 

Nº: 14 

Título da documentação: Aspectos da religião em "Shazam e a Sociedade dos 
Monstros do Mal", de Jeff Smith 

Autor: Iuri Andréas Reblin 

Resumo:  
O presente estudo realiza uma análise dos elementos religiosos presentes na 
minissérie "Shazam e a Sociedade dos Monstros do Mal", de Jeff Smith a partir do 
método cartográfico-crítico e, neste processo, de um estudo comparativo com o 
universo ficcional estabelecido pela série "O poder de Shazam", de Jerry Ordway. 
Por meio de uma abordagem bibliográfica, tendo por base teórica os estudos de 
José Severino Croatto, Marcel Mauss, Roger Bastide, a análise identifica três 
elementos religiosos centrais: o sagrado, a magia e a possessão. Diferente da 
abordagem do universo ficcional de Shazam por Jerry Ordway, Jeff Smith explora 
elementos atípicos da mitologia do personagem que apresentam uma nova 
roupagem para os elementos religiosos, com alusões diretas a um sincretismo que 
se inspira no cristianismo e nas possessões religiosas de religiões antigas. Esses 
elementos religiosos não perpassam a narrativa como um todo, mas gravitam em 
torno da transformação de Billy Batson no Capitão Marvel e a relação entre o 
menino de rua, o mago poderoso e a entidade guardiã protetora, transformação 
mediada pela invocação religiosa por meio do pronunciamento da palavra mágica. 
Assim, ao passo que no Shazam de Jerry Ordway os poderes são canalizados por 
meio de um encanto, de um feitiço, no Shazam de Jeff Smith, os poderes se 
manifestam por meio da possessão de uma entidade mágica, o que torna a 
narrativa de Jeff Smith, em certo sentido, mais próxima da religião que da magia. 

Palavras-chave: Shazam; Jeff Smith; Magia; Religião; Histórias em Quadrinhos; 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: Estética religiosa do terror: uma análise visual das 
ferramentas utilizadas pelo Estado Islâmico nos vídeos de execução. 

Autor: Jesner Esequiel dos Santos 

Resumo:  
Este texto é o resultado parcial de uma pesquisa que busca compreender de modo 
mais amplo os motivos que levaram o Estado Islâmico a desenvolver uma 
linguagem estética e religiosa muito particular, se utilizando de ferramentas, 
técnicas, linguagem e métodos didáticos/audiovisuais que fogem de um "padrão 
estético" predominante entre os grupos terroristas que os precederam, como a Al-
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Qaeda, o Talibã e entre muitos outros que ainda atuam no cenário local e mundial. 
Uma outra discussão, ainda atrelada ao debate, visa levantar possibilidades 
analíticas que deem conta de explicar o porquê dos vídeos de execução gerarem 
adeptos de países do ocidente, que possuem uma cultura diferente e muitas vezes 
ainda não são seguidores do islamismo. Esse grupo, também conhecido como 
Daesh, ganhou rápida notoriedade devido aos ataques realizados dentro e fora do 
Oriente Médio e também por causa das execuções de cidadãos provenientes da 
Europa ou Estados Unidos, pois o nível estético de suas publicações ultrapassaram 
todos os demais grupos, tanto no alto grau de crueldade nas execuções quanto ao 
uso de técnicas audiovisuais vistas apenas em filmes ou documentários 
profissionais. Além disso, há o uso do inglês ao invés do árabe e o apelo religioso 
do califado mundial, aceitando combatentes de todas as etnias, desde que fossem 
convertidos. 

Palavras-chave: Estado Islâmico; Estética; Islamismo; Religião; Audiovisual. 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Tempora mutantur, et nos mutamur in illis: um azulejo 
franciscano brasileiro entre continentes, confissões e temporalidades 

Autor: Jonadab Domingues de Almeida 

Resumo:  
Os basicamente idênticos trinta e sete painéis de azulejos no claustro de São 
Francisco em Olinda, Pernambuco, e no convento de São Francisco em Salvador, 
Bahia, compostos por inscriptiones e picturae de emblemas do livro Q. Horati Flacci 
Emblemata (1607), do artista flamengo Otto van Veen (1556–1629), articulam uma 
compreensão do tempo baseado no neoestoicismo do filósofo flamengo Justus 
Lipsius (1547-1606). Entretanto, o lema ou moto do painel Tempora mutantur, et 
nos mutamur in illis (Os tempos mudam e nós mudamos com eles) cita uma visão 
temporal articulada pela primeira vez pelo pastor luterano Caspar Huberinus (1500-
1553) e finalizado, trocando nosque por et nos, pelo latinista e médico protestante 
Matthias Borbonius (1566-1629). Dessa forma, os painéis documentam uma 
disputa sobre a temporalidade vigente, entre a temporalidade clássica (fatum 
stoicum) e medieval e a temporalidade moderna, lida por nós a partir do referencial 
teórico da aceleração do tempo de Hartmut Rosa. Concluímos que o tema da 
temporalidade, justamente pela sua alteração em processo, era nos séculos 16 
(Lipsius), 17 (van Veen) e 18 (painéis) um assunto que dividiu as confissões pelas 
suas ênfases distintas na tradição (o passado orienta o presente) e na palavra que 
desafia o status quo (o presente se abre para um futuro distinto). 
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Palavras-chave: Confissões; temporalidade moderna; aceleração; azulejos 
franciscanos. 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: Relações entre cultura material, visual e Catimbó-Jurema 

Autor: Larissa Sarmento Lira 

Instituição Financiadora: CAPES  

Resumo:  
Em visita ao Museu do Homem Americano, localizado no Parque Nacional Serra da 
Capivara (PI) encontramos um rico acervo de objetos que demonstram o uso de 
cachimbos, colares e adereços por povos originários, populações pré-históricas 
que habitaram as Américas. Num passado não tão remoto temos acesso ao acervo 
fonográfico e fotográfico realizado pelas Missões Folclóricas na década de 1930 
em viagens ao Nordeste. Essas conexões vão fazendo todo sentido quando nosso 
objeto de reflexão são os materiais elaborados, um acervo de significados 
expressos na estética espacial e corporal que constitui o universo mágico-religioso 
do Catimbó-Jurema na Paraíba. Estudos antropológicos sobre a cultura material 
(MILLER, 2013; APPADURAI, 2021) e sobre o valor da imagem na experiência 
etnográfica (BARBOSA, 2016) reforçam uma perspectiva analítica potencial e 
efetiva aos estudos de memória, espaço, corpo e religiosidade. A pesquisa, fruto de 
minha tese de doutorado em andamento, de caráter etnográfico, na perspectiva das 
Ciências Empíricas das Religiões, possibilita interfaces com o campo da 
antropologia e suas diversas linguagens. É nos objetos e na imagem que 
resolvemos apostar, os acervos visitados são nosso ponto de partida e recursos de 
investigação para analisar objetos e indumentárias que possibilitem melhor 
compreender, caracterizar e diferenciar o culto do Catimbó-Jurema de outras 
matrizes afro-religiosas. Costurando retalhos de um passado catimbozeiro e 
alinhavando-os aos estudos contemporâneos sobre a Jurema pretendemos 
demonstrar que a expressão imagética e estética se apresentam como 
extremamente importante na preservação da memória religiosa e na compreensão 
de um presente de inovações estampadas na estética do culto. 

Palavras-chave: Cultura Material; Cultura Visual; Religião; Catimbó-Jurema  

enbsp; 
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Nº: 18 

Título da documentação: ANÁLISE PANOFSKYANA DE UM SLIDE DE LANTERNA 
QUE FAZ REFERÊNCIA AO CAMINHO LARGO PROVENIENTE DO CORAÇÃO 

Autor: LIDIA KAMEYO UEDA FISCHER 

Instituição Financiadora: CNPq 

Resumo:  
Foram encontrados no acervo do Museu de Comunicação da UMESP cerca de 526 
slides de lanterna, com diversas temáticas como éticos, biológicos, bíblicos, 
retratos, religiosos, entre outros. As lanternas mágicas precederam os slides de 
lanterna, e fazem parte das primeiras mídias visuais, a lanterna cinética é tida como 
relacionada ao início do cinema. Com o desenvolvimento dos movimentos de 
piedade a partir da metade do século XVII percebe-se a ênfase nas práticas sociais 
de socorro aos necessitados, assim como a rejeição de práticas de exploração, 
viciosas ou rechaçadas da época.  Esses dois fatores se mostram relevantes na 
análise do slide de lanterna escolhido do acervo citado, que tem dois seres ao lado 
de um coração central, do qual saem diversas ramificações de conteúdos 
indesejáveis ou rejeitados para a ética religiosa da época. Nessa pesquisa 
trabalharemos a piedade centrada na bíblia, por meio da aplicação do Método de 
Panofsky, em sua metodologia de análises pré-iconográfica, iconográfica e 
iconológica.  A nossa pergunta norteadora é o que esse slide nos diz a respeito da 
possível relação a vivência e a influência da igreja que divulga esses slides como 
expressão da cultura visual e o que eles nos revelam a respeito das práticas 
religiosas, tanto no que se refere aos meios destacados quanto em relação às 
ênfases temáticas. 

Palavras-chave: Slides de Lanterna; Cultura Visual Protestante Brasileira; Panofsky. 

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: O sagrado no videogame "Dragon Age: Origins" 

Autor: Luis Carlos de Lima Pacheco 

Resumo:  
A relação entre o sagrado e os jogos digitais é um campo de pesquisa emergente 
no Brasil e no mundo. O fenômeno religioso nos games se apresenta como desafio 
e oportunidade para a educação, comunicação e, sobretudo, para as Ciências da 
Religião. Nesta comunicação apresento a pesquisa realizada em minha tese 
doutoral sobre o tema no Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da 
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Univesidade Católica de Pernambuco. A tese investiga os arquétipos do sagrado 
com o referencial teórico complexo-transdisciplinar de Edgard Morin e Barsarab 
Nicolescu no game Dragon Age: Origins como um referencial de amostragem de 
jogos digitais de RPG (jogos de representação de papéis). Proponho o método da 
"gametnografia" na abordagem dos operadores audiovisuais no universo digital e 
ficcional dos games para o estudo da relação entre o sagrado e os jogos digitais. A 
pesquisa procura revisar o conceito de “sagrado” nos videogames, propor uma 
criteriologia para o estudo do fenômeno religioso nos jogos digitais e apontar 
caminhos para o Ensino Religioso na cultura digital. O estudo demonstra que a 
experiência do sagrado vivida pelo jogador no ambiente digital do game é 
potencializada pelos operadores audiovisuais que despertam os arquétipos do 
sagrado nos jogos digitais, e, portanto, corrobora o status de realidade deste 
ambiente virtual. 

Palavras-chave: Games; Jogos digitais; Religião; Ensino Religioso; Gametnografia; 
Transdisciplinaridade; Arquétipos; Cultura digital 

enbsp; 

 

Nº: 20 

Título da documentação: Os Mosaicos da Torcida do Fortaleza e a Manifestação 
Religiosa na Arena Castelão  

Autor: Orlando Caldeira de Farias Junior 

Resumo:  
Mosaicos em estádios tem sido prática comum de múltiplas manifestações e 
incentivo aos times de futebol pelo mundo. Pretendo nessa comunicação, buscar 
as manifestações religiosas da torcida do Fortaleza Esporte Clube por meio de 
mosaicos em seus domínios, a Arena Castelão, que ocorreram em duas 
oportunidades: em 2017, no jogo final contra o CSA no acesso da Série C para a 
Série B, após longínquos 9 anos nessa divisão e em 2018, quando no ano do seu 
centenário, usou o mosaico para colorir as arquibancadas em sua volta triunfal a 
elite do futebol brasileiro. Nesse recorte, usarei o geógrafo Milton Santos e o 
sociólogo Pierre Bourdieu como referenciais teóricos, usando suas ideias para 
estudar essas formas de expressar o cristianismo nas arquibancadas, trabalhando 
com a hipótese de tais manifestações como uma forma de territorialização cristã 
nos jogos do Fortaleza, analisando a ocupação cada vez maior de torcedores 
protestantes e tendo os mosaicos como apogeu da manifestação de sua fé, 
materializando a religiosidade cristã nas arquibancadas com os dizeres: "Glória a 
Deus" e "Nossa Fortaleza é Deus". O primeiro por estar ligado a forma com que 
cristãos honram seu Deus e a segunda, uma alusão ao nome do clube em fusão 
com o primeiro versículo do Salmo 42 da bíblia cristã. A problematização fica no 
resultado de tais manifestações e questionar a laicidade do clube.  
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Palavras-chave: Mosaico; Fortaleza; Torcida; Território.  

enbsp; 

 

Nº: 21 

Título da documentação: CORES E FORMAS ORGÂNICAS NO UNIVERSO ARMORIAL 
E AS APROXIMAÇÕES BARROCAS 

Autor: Raquel de Lourdes de Miranda e Silva Carmona Miranda Carmona 

Resumo:  
Muitas pessoas conhecem profundamente a obra do Mestre do Movimento 
Armorial (MA) Ariano Suassuna, paraibano, professor da Universidade Federal e 
Pernambuco, que dentre outras contribuições para a cultura nordestina e brasileira, 
deixou considerável obra literária. Poucos conhecem a vasta influência de Ariano 
Suassuna nas artes plásticas. Ainda na sua primeira fase (1970-1980). Assim, na 
pintura e na cerâmica destacam-se Francisco Brennand e Miguel dos Santos dentre 
outros.  A Pintura Armorial deveria ter o espírito mágico e poético do romanceiro e 
das xilogravuras populares do nordeste; "[...] desenho tosco e forte, quasesempre 
contornado, como herança da Pintura popular; semelhança com os brasões, 
bandeiras e estandartes dos espetáculos populares nordestinos; parentesco com o 
espírito da Cerâmica e da Tapeçaria." (SUASSUNA, 1977, p. 9). Nesse entendimento,  
reconhecemos no Movimento Armorial uma escala cromática orgânica, além dos 
traços fitomórficos e a presença de animais fantásticos que  demonstram uma 
sensível aproximação com o barroco (no grotesco, brutesco e o plateresco), 
portanto, apresentamos um estudo inicial dessas aproximações na obra de 
Francisco Brennand (1927-2019), por meio de um levantamento iconológico dos 
signos e símbolos utilizados pelo artista. Trata-se de um estudo inicial que vem 
sendo desenvolvido a partir da obra de Ariano Suassuna tanto na literatura quando 
nas incursões na pintura e escultura. 

Palavras-chave: Barroco; Armorial; Brennand; Plateresco; Iconologia. 

enbsp; 
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Nº: 22 

Título da documentação: INTERFACES ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: Francisco 
Brennand a partir da iconologia de Panofsky 

Autor: Rayane Marinho Leal  

Coautor(es):  
Faustino dos Santos 
 

Instituição Financiadora: Universidade Católica de Pernambuco  

Resumo:  
O presente artigo tem como objetivo traçar uma discussão em torno do sagrado e 
do profano (ELIADE, 1992) encontrado a partir da leitura iconológica (PANOFSKY, 
1986) das obras produzidas pelo artista plástico brasileiro, Francisco Brennand. Ao 
todo são mais de duas mil obras no universo das esculturas místicas; peças como: 
cabeças, aves, ovos gigantes, criaturas indefinidas, Adão e Eva, entre outras. Os 
elementos encontrados na Oficina Brennand, que é um museu de arte integrante da 
cena cultural do Recife, permeiam o campo da sexualidade, abarcando mais a 
esfera da reprodução que do erotismo. A Oficina apresenta  uma atmosfera de local 
de oração ou câmara secreta (FRANKLIN, 2016) ambos dividindo o mesmo espaço. 
Nesse contexto, vamos selecionar como critério metodológico a escultura 
intitulada “ovo”, presente no pátio do local, chamado de “O grande pátio do templo 
ao ovo primordial" (1979 a 1989),  do qual abordaremos os seus significados 
enquanto forma de interação entre o artista e sua atmosfera ontológica de ser e 
estar no espaço e para além dele. O ovo integra a simbologia da mística relacionada 
ao paradigma do início da vida, e sua propagação a partir da reprodução, tornando 
o ser eterno. Compreendemos que sua reprodução inter-relaciona as interfaces do 
sagrado e do profano e nele as esferas do passado e do presente se integram em 
diferentes níveis de realidade, não abstendo-se completamente dos mecanismos 
utilizados pela humanidade arcaica no contexto da modernidade.  

Palavras-chave: arte; sagrado e profano; iconografia. 

enbsp; 
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Nº: 23 

Título da documentação: Cartografia religiosa como metodologia: usos, desusos e 
abusos na mídia audiovisual 

Autor: Rodrigo Follis Santos 

Coautor(es):  
Fábio Augusto Darius 
Victor Leonardo O S Lira 
 

Resumo:  
O presente artigo busca reunir indicações teóricas sobre a cartografia social e 
desenvolver uma proposta metodológica que analise e compare o fazer social de 
religiosidades quanto aos usos, desusos e abusos da mídia audiovisual dentro de 
grupos religiosos. Não é nosso interesse sistematizar o método cartográfico em si, 
mas discutir se ele teria o escopo metodológico suficiente para investigar as 
interconexões editoriais entre o Adventismo, o Metodismo e o Espiritismo. Também 
não é nossa intenção validar (nem mesmo discutir) as opiniões a serem 
encontradas dentro desses grupos sociais quanto ao uso de tais mídias. Afinal, o 
que queremos é apenas traçar as relações sobre a mídia audiovisual, independente 
dos posicionamentos a favoráveis ou contrários ao seu uso dentro de cada um 
desses contextos religiosos. Assim, podemos resumir o objetivo deste artigo 
através da seguinte questão: seria possível fazer uma cartografia social entre 
grupos religiosos acerca de suas percepções quanto ao uso das mídias 
audiovisuais? A partir das teorizações realizadas acredita-se que exista tal 
possibilidade. Afinal, esses grupos, mesmo possuindo diferentes dogmas, crenças 
e rituais, têm encontros sociais que os unem e tornam possível sua análise em 
conjunto. Adentrar-se em tais discussões se faz importante para além do próprio 
material aqui analisado, servindo como base metodológica para se discutir 
questões midiáticas visuais provindas de diferentes agentes, mas que possuem em 
si uma capacidade de fazer parte de um mapeamento/desenho social mais amplo. 

Palavras-chave: Cartografia social; Audiovisual; Mídia Religiosa 

enbsp; 
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Nº: 24 

Título da documentação: Religião, migração e imagem: reflexões teóricas para o 
entendimento dos fluxos migratórios  

Autor: Suzana Ramos Coutinho 

Resumo:  
Em um contexto social tão conturbado, a imagem se mostra instrumento/recurso 
analítico para o entendimento da religião em contexto migratório. Como entender a 
relação entre visibilidade e o político no discurso público sobre migração?  Como 
podemos representar visualmente pessoas que são barradas dos seus direitos de 
representação (política, religiosa, identitária) e como essas representações visuais 
podem ganhar destaque político? Atualmente o conceito de migração é 
iminentemente icônico, e isto se aplica não somente aos que se encaixam na 
categoria de “ilegal”. Esta percepção pública sobre o tema é profundamente 
formatado pelas representações da mídia. Neste sentido, as imagens têm se 
tornado uma parte integral e relevante no processo de regulação de políticas 
migratórias: as imagens ajudam a produzir as categorias de “legalidade” e 
“ilegalidade” e reforçam estereótipos e mobilizam convicções políticas. A proposta 
deste artigo é discutir como se dá a construção das retóricas visuais em torno da 
experiência religiosa migrante em contexto brasileiro presentes na mídia 
convencional e apresentadas em diferentes formatos.  A imagem aqui se apresenta 
como objeto de reflexão sobre a responsabilidade de desconstruir estereótipos, 
descortinar discursos velados, buscando novas e transformadoras formas de 
visibilidade que não reproduzam apenas o discurso visual do governo ou dos meios 
de comunicação de massa, mas “desafiar a ordem política estabelecida revelando 
o que propositadamente e deliberadamente escondido, articulando o que ainda não 
foi dito e sugerindo alternativas viáveis ao status quo” (KÖHN 2016, p. 4). 

Palavras-chave: religiao; migração; imagem 

enbsp; 

 

Nº: 25 

Título da documentação: A construção das feiticeiras nas sagas islandesas e As 
Crônicas do Fogo e do Gelo 

Autor: Thaïs de Matos Barbosa 

Resumo:  
O mundo nórdico, assim como outras regiões e períodos, conheceu diversas 
manifestações de práticas mágicas. Tanto utilizadas para fins domésticos, como 
em rituais de caráter coletivo, a magia nórdica ao mesmo tempo esteve vinculada 
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tanto à religiosidade pública como privada. Nesse período, a magia era transmitida 
de maneira hereditária entre as mulheres, o que viria a ser demonizado, mais tarde, 
a partir do século XIII e XIV na Europa, com o advento da expansão do poder da 
Igreja Católica. Além disso, essa mesma instituição consegue deturpar a visão 
acerca da feitiçaria e da bruxaria, tornando-os complexos, até os nossos dias, e de 
dissociação confusa na literatura contemporânea. A hipótese é a de que as 
feiticeiras reproduzidas nos romances contemporâneos, mais especificamente As 
Crônicas do Fogo e do Gelo, na personagem de Melisandre, apresentam 
características contraditórias ao termo “feiticeira”, utilizado na obra. No presente 
trabalho, busca-se identificar as características referentes à feitiçaria e/ou bruxaria 
nos textos de George R. R. Martin em comparação à construção histórica das 
feiticeiras nas sagas Eíriks saga rauða e a Völsunga saga à luz de autores como 
Langer (2009), McGill (2015), Mitchell (2000), Mitchell (2003), Mitchell (2008), Castle 
(2015), que auxiliarão acerca da concepção do conceito de feitiçaria e bruxaria. 
Conclui-se que ainda há pontos conflitantes quanto à utilização imagética dessa 
personagem da literatura de fantasia sob a óptica histórica acerca das feiticeiras 
nórdicas.  

Palavras-chave: sagas nórdicas; feitiçaria; bruxaria; literatura contemporânea 

enbsp; 

 

Nº: 26 

Título da documentação: Armado coração: símbolos, corpos e territórios sagrados. 

Autor: VIVIANE ARAUJO DA COSTA  

Instituição Financiadora: Umesp  

Resumo:  
A Cidade Santa do Rio de Janeiro está contando um novo jeito de ser evangélico 
pentecostal. As aparentes ambiguidades presentes na relação trafico-religião se 
revelam em elementos simbólicos que estruturam e sustentam cenários de 
vulnerabilidades, violências e fé em favelas da Zona Norte do Estado. As mais 
recentes notícias que se tem da cidade maravilhosa, repercutem uma rotina de 
guerra contra o Mal urbano em ameaças constantes que constituem o “modo de 
ser“carioca. Esta comunicação tem por objetivo compreender as perceptíveis 
complexidades deste fenômeno a partir dos símbolos que a identificam e 
comunicam. Para isso, primeiramente, leremos o que nos dizem os muros pichados 
e desenhados por artistas locais, as redes-sociais-virtuais-oficias (ou não) do 
crime e seus aliados, os corpos mapeados e tatuados e o sagrado coração de 
Jesus-guerreiro. Em um segundo momento, analisaremos como estes símbolos 
sagrados se relacionam e protagonizam dinâmicas narcorreligiosas no Complexo 
de Israel recentemente organizado na cidade e autoidentificações e 
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redirecionamentos religiosos em contextos de disputas e domínios territoriais na 
cidade sitiada. Por fim, compreenderemos de que forma as manipulações de 
símbolos sagrados se apresentam comunicáveis e compreensíveis às populações 
de favelas em disputas facciosas em territórios de pobreza atravessadas pelo 
sentido que a vida ganha na experimentação da fé. 

Palavras-chave: cultura visual; narcorreligião; intolerância religiosa; 
pentecostalismo; afro brasileiros; favela; violência.  

enbsp; 

 

Nº: 27 

Título da documentação: Eis que é círio outra vez: o meio televisivo no contexto do 
Círio de Nazaré 

Autor: Wanessa de Lima Grigoletto 

Instituição Financiadora: Prof. Dr. Manoel Ribeiro de Moraes Junior (PPGCR-UEPA) 

Resumo:  
O Círio de Nazaré é considerado uma das maiores manifestações religiosas 
católicas do mundo, reunindo cerca de dois milhões de pessoas num único dia, para 
homenagear a Senhora de Nazaré, através da imagem que é levada em uma berlinda 
na procissão que começa na Catedral da Sé e termina na Basílica Santuário. Porém 
no ano de 2020, a tradicional procissão do Círio não ocorreu como de costume, 
devido as restrições impostas pela pandemia de covid-19. Assim sendo, foram 
utilizados os meios de comunicação, inclusive o televisivo, para levar aos devotos 
às imagens transmitidas do sobrevoo de helicóptero que foi utilizado para levar o 
ícone de devoção do Círio de Nazaré, sobre alguns pontos específicos da grande 
Belém. O referido trabalho busca analisar esse fenômeno religioso que é repleto de 
simbologia ligada à fé, e que se adequa de acordo com as necessidades 
contemporâneas se utilizando de meios para alcançar os devotos que não possam 
comparecer ao evento presencialmente. Desse modo, buscaremos evidenciar se o 
meio televisivo possui caráter religioso, por meio da transmissão de eventos 
sacralizados, sendo esse um dos meios que levou o Círio para dentro da casa do 
devoto. Esta pesquisa será construída de forma etnográfica respeitando as 
restrições causadas pela pandemia da Covid-19. Nestes moldes o referido trabalho 
é um desdobramento de uma pesquisa para a dissertação de mestrado no 
PPGCR/UEPA, sob orientação do Prof. Dr. Hélio Figueiredo Netto. 

Palavras-chave: Círio de Nazaré; Manifestação religiosa; TV no Círio. 

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: Bens Comuns e o Bem Comum. Um diálogo com a Laudato 
Si 

Autor: AFONSO TADEU MURAD 

Resumo:  
Os temas dos “comuns” e dos “Bem comuns” tem vindo à tona como uma reação 
saudável à tendência crescente do capitalismo global de privatizar serviços 
essenciais, em nome de mais eficácia, redução de custos e provável 
universalização. No entanto, tal processo tem se mostrado danoso para os mais 
pobres e com impacto negativo sobre o meio ambiente. A comunicação consistirá 
em: (a) apresentar como a temática tem surgido em autores contemporâneos como 
LAVAL e DARDOT, MATTEI, VIVERET e MALERBA; (b) mostrar como o tema aparece 
na Laudato Si, do Papa Francisco, no horizonte da tradicional categoria de “Bem 
Comum”; (c) refletir com as duas temáticas correlatas são significativas para uma 
conversão ecológica e o Cuidado da Casa Comum.Tal reflexão visa ampliar o 
horizonte de discussão da ecoteologia, incorporando categorias singulares 
advindas das ciências humanas. Estabelece-se assim um diálogo profícuo com a 
teologia cristã. O tema do “Bem comum” faz parte de um pilar da Doutrina Social da 
Igreja. No entanto, ele pode se manter num nível abstrato, sem implicações éticas 
e responsabilidades em âmbito pessoal, comunitário, institucional e político. O 
resgate da categoria “bens comuns” tem a vantagem de superar os estreitos limites 
do privado e das responsabilidades do Estado, e valoriza a participação dos 
cidadãos e de suas organizações.  

Palavras-chave: Bens comuns; Bem Comum; Laudato Si; Ecoteologia; 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Natureza, criação e vida na formação da identidade cristã 
primitiva 

Autor: André Luiz Rodrigues da Silva 

Resumo:  
Os primeiros séculos do cristianismo foram cruciais para a formação da identidade 
cristã num processo de diálogo profundo com o judaísmo, com o paganismo e com 
o gnosticismo. Embora seja muito difícil falar de uma emancipação institucional 
total por parte da comunidade cristã primitiva, é possível identificar elementos que 
nos aproximam de uma formação consciente e independente. Sem dúvida alguma, 
entre todas as questões importantes que os cristãos pretenderam defender, uma 
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das mais ricas em originalidade, em ineditismo e, consequentemente, em 
controvérsias deu-se quando discutiam sobre lugar que a natureza ocupava dentro 
da perspectiva teológico-filosófica da época, culminando nas expressões de fé 
sobre a onipotência divina e sobre a criação ex nihilo. Dessa forma, esta 
comunicação investiga, em primeiro lugar, como as noções de physis (natureza), 
criação (ktisis) e vida (bios) são definidas pelos autores cristãos do segundo século, 
questionando-se, em segundo lugar, sobre a interferência do judaísmo, do 
paganismo ou do gnosticismo sobre estas ideias, para, enfim, condicionar os 
conceitos filosóficos e teológicos que ajudaram na formação da identidade cristã. 
As obras patrísticas levadas em consideração nesta comunicação serão as Cartas 
de Inácio de Antioquia, a Carta de Clemente de Roma, o Pastor de Hermas, A carta 
a Diogneto, os textos de Justino, Mártir, de Irineu de Lião e de Melitão de Sardes.  

Palavras-chave: Natureza; Criação; Vida; Padres da Igreja; Identidade Cristã 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Direitos da Natureza e a espiritualidade da 
responsabilidade eco-humana 

Autor: Carlos Alberto Mota Cunha 

Resumo:  
Direitos Humanos e Direitos da Natureza se articulam numa espécie de “igualdade 
biocêntrica”, isto é, conforme a ecologia profunda, todas as espécies têm a mesma 
importância e, portanto, carecem de proteção (Eduardo Gudynas). Mesmo sendo 
analiticamente diferenciáveis, os Direitos se complementam e se transformam em 
direitos da vida e à vida. Os Direitos da Natureza, imbricado cada vez mais com os 
Direitos Humanos, convidam a construir democraticamente sociedades 
sustentáveis como alternativas ao desenvolvimento a partir de cidadanias plurais 
pensadas também desde o ponto de vista da Natureza. O objeto da nossa 
comunicação propõe o diálogo entre os Direitos da Natureza e a teologia da 
espiritualidade com a finalidade de reforçar a importância de uma teologia 
centralizada na criação. A percepção ecológica profunda e a percepção espiritual 
fluem juntas. Uma vida ecológica é também uma vida espiritual. O caminho dessa 
reflexão é marcado por: (1) A experiência de países que acolheram a 
responsabilidade eco-humana por meio dos Direitos da Natureza; (2) pelo impacto 
de tal postura sobre a espiritualidade cristã e (3) uma crítica às “espiritualidades” 
do mercado que coisificam as relações humanas e objetivam a natureza. O 
itinerário realça a necessidade de uma teologia com consciência planetária que, por 
meio de ações públicas, se posiciona criticamente nas sociedades tecnocientíficas 
da atualidade. 
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Palavras-chave: Direitos da Natureza; Espiritualidade cristã; Ecoteologia. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE: AÇÕES 
ECOSUSTENTÁVEIS PRATICADAS PELA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA  

Autor: Erico Tadeu Xavier 

Resumo:  
O tema apresenta o empenho da Igreja Adventista do Sétimo Dia em cuidar do meio 
ambiente e incentivar ações orientadas para esse fim,  que está sendo demonstrado 
no seio da igreja, bem como nas instituições escolares que dela fazem parte. O 
ambientalismo cristão é parte doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que 
não dissocia o cuidado do meio ambiente do próprio cristianismo. A temática 
desenvolve um estudo sobre o cuidado do meio ambiente, descrevendo as ações 
de sustentabilidade ambiental realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que 
inserida no espaço social, tem promovido junto à comunidade cristã, a comunidade 
educacional e à sociedade em geral, a busca da sustentabilidade do meio ambiente, 
como forma de alcançar a todos na pregação do evangelho da salvação. Essa visão 
exige envolvimento, interação e compreensão de todo e qualquer cristão e em 
especial do cristão adventista, foco desse estudo, ao contribuir para causas 
ecológicas, revela o caráter de Cristo ao cuidar das coisas do Pai e ao ensinar a 
outros por meio de exemplos e vivência na natureza. A educação para a vida alia, 
assim, a consciência ambiental e a pregação do evangelho, de forma prática e 
visível aos olhos humanos e aos olhos de Deus. 

Palavras-chave: Meio ambiente; Ações eco sustentáveis; Igreja adventista do 
sétimo dia.  

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: Teologia e Política: Apontamentos sobre a theologia civilis 
de Varrão 

Autor: George Camargo dos Santos 

Instituição Financiadora: CAPES 
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Resumo:  
Esta comunicação trata da theologia civilis dentro do conceito de theologia 
tripertita varroniana. Esta theologia tripertita se define por uma teologia mítica, que 
aborda a teologia dos poetas, uma teologia física ou natural, que aponta para uma 
teologia dos filósofos e, por fim, uma teologia civil ou política sob a competência 
dos legisladores. Marcus Terêncio Varrão foi um magistrado da República Romana 
Tardia e um dos responsáveis pela disseminação da cultura romana. Seus textos 
serviram como uma das fontes fundamentais para as hermenêuticas patrísticas 
acerca da teologia dos poetas, dos filósofos e dos legisladores. Dessa forma, a obra 
Antiquitates Rerum Divinarum de Varrão chegou até a nós mediante os escritos de 
pensadores como Tertuliano de Cartago, Minúcio Félix, Arnóbio de Sica, Lactâncio, 
Eusébio de Cesareia, e, principalmente, pela obra De Civitate Dei de Agostinho de 
Hipona. Em 1976, Burkhart Cardauns organizou uma edição da obra Antiquitates 
Rerum Divinarum de Varrão numa coleção de 284 fragmentos em latim com a 
tradução e comentários em alemão. Esta comunicação traz uma avaliação de 
alguns fragmentos da edição de Cardauns a fim de apresentar o princípio da 
teologia civil na theologia tripertita varroniana como forma de subsidiar a interação 
entre a religião e a política para o cenário hodierno. 

Palavras-chave: Teologia Civil; Theologia Tripertita; Varrão; Religião; Política. 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: Igreja e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - 
Agenda 2030 da ONU 

Autor: Jorge Henrique Barro 

Instituição Financiadora: Faculdade Teológica Sul Americana 

Resumo:  
Tive o privilégio de ser o idealizador do livro PORQUE DEUS AMOU A MUNDO: 
IGREJA e ODS, que depois juntou-se ao projeto como co-organizadores a meu 
convite Julio Zabatiero o Welinton Silva. O foco prioritário do livro (mas não 
exclusivo) foi no eclesial, ou seja, nas comunidades, organizações e lideranças 
cristãs do Brasil.Em 2000 foram criados os ODM - Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, que foram alcançados e até ultrapassados pelo Brasil. No decorrer da 
Rio +20, em 2012, foi iniciado o processo de criação do próximo passo, muito maior 
e mais ousado: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda global 
que trouxe, pela primeira vez na história, um objetivo específico de governança. 
Objetiva-se aproximar as comunidades, organizações e lideranças cristã do Brasil 
para um diálogo dinâmico e fecundo, visando uma participação consciente da 
AGENDA 2030, em busca de um mundo melhor para todos. As comunidades, 
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organizações e lideranças cristãs possuem uma longa e rica história no Brasil como 
construtoras e promotoras de uma sociedade mais justa e solidária. Escolas, 
faculdades, universidades, hospitais, creches, cuidado com as crianças, jovens e 
adolescentes, lares para idosos, programas e instituições para a recuperação de 
dependentes químicos, construção de poços artesianos, as capelanias carcerária, 
hospitalar, escolar, militares, advocacy, ação social das mais variadas, assistência 
em tempos de catástrofe, cuidado do meio ambiente, alfabetização, barcos 
consultórios-hospitais nas regiões ribeirinhas e tantas outras. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; teologia pública; consciência 
planetária; práxis eclesial; missiologia; teologia bíblica 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: TRADIÇÃO E ECOTEOLOGIA CATÓLICA: A Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal do Papa Francisco 

Autor: José Reis dos Santos 

Instituição Financiadora: Bolsa 50% Puc Reitoria da Puc Campinas. 

Resumo:  
A Igreja Católica constrói sua história com métodos e tradição há milênios 
demonstrando eficiência em seu modus operandi, por isso se atualiza buscando 
adaptação aos novos tempos. Na atualidade um dos temas em pauta mundial está 
relacionado com a Amazônia brasileira composta pela sua fauna, flora e seus 
povos. Este tema é provocativo por dois aspetos inter-relacionados: a floresta em 
si e sua população nativa, o que atrai o interesse e os holofotes do mundo, por isso 
a relevância de toda ação que possa proteger os interesses amazônicos. Desta 
forma a Igreja Católica age a seu modo como se pretende, neste trabalho, 
demonstrar que o Papa Francisco está atento ao momento global e se dedica, entre 
outras coisas, às questões do meio ambiente, o que faz com muita competência, 
por exemplo, ao se lançar em campanha na defesa da Amazônia, o que lhe confere 
apoio mundial pelo interesse em preservar a floresta e seus habitantes da. A 
exortação Apostólica Pós-Sinodal do Papa Francisco, elaborada após o Sínodo da 
Amazônia, comparada com o texto de Fantappiè, que traz uma perspectiva histórica 
da Igreja Romana, permite observar que a Igreja Católica tradicionalmente se 
posiciona bem no contexto de cada época histórica, o que lhe confere êxito nas 
suas missões para promover o cristianismo. Coloca-se em defesa do problema 
para busca de solução e coloca os valores cristãos, o que leva à conclusão que a 
Igreja Católica mantém a tradição de influência desde o passado longínquo até os 
dias atuais. 
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Palavras-chave: Catolicismo; Amazônia; Tradição; Papa Francisco. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Rumo a uma espiritualidade ecológica: orientações a 
partir de Francisco 

Autor: Lúcia Pedrosa-Pádua 

Instituição Financiadora: FAPERJ 

Resumo:  
O objetivo da investigação é estabelecer linhas fundamentais para a compreensão 
e vivência da espiritualidade ecológica. Os escritos do Papa Francisco são hoje 
referência primordial para o tema.  A metodologia considera os principais 
documentos do Pontífice, cujos argumentos constituem uma verdadeira revolução 
na antropologia e espiritualidade ecológicas. Algumas afirmações norteiam este 
pensamento. A primeira afirmação é a de que a dimensão ambiental da 
espiritualidade está enraizada no próprio querigma cristão. A segunda afirmação é 
a de que a contemplação cristã é multidimensional e inclui a escuta da Palavra de 
Deus, do povo e da natureza, de forma inseparável e mutuamente imbricada. A 
terceira diz respeito ao refazimento dos vínculos com a terra e com os pobres como 
um caminho espiritual concreto integrado, que implica denúncia profética da 
destruição da natureza e da espoliação dos pobres do seu direito teologal à terra. 
O quarto ponto refere-se à conversão, ao mesmo tempo interior e exterior, pela qual 
um novo ser humano renasce das cinzas do sofrimento impetrado pela cultura 
consumista e desigual e se abre a um novo caminho de felicidade e bem viver. 
Finalmente, a dimensão litúrgico-celebrativa da nova criação que assume e 
reorienta a primeira criação. A investigação almeja contribuir com o pretensioso 
projeto de Francisco, o projeto cristão de alimentar uma nova humanidade e novos 
vínculos entre a humanidade, num projeto sociopolítico ambiental de denúncia 
profética e fraternidade. Patrocínio da FAPERJ. 

Palavras-chave: Espiritualidade; ecoteologia; Papa Francisco 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: A relação entre Pastoral e meio ambiente na ótica da 
Laudato Si’  

Autor: Luciene dos Santos 

Instituição Financiadora: PUC-Rio 

Resumo:  
A relação entre Pastoral e meio ambiente na ótica da Laudato Si’: Um despertar 
consciente em prol de uma responsabilidade social por um mundo mais humano e 
sustentável Busca-se alcançar uma melhor compreensão acerca da relação entre 
Pastoral e Meio ambiente, construindo uma reflexão cristã, a partir de elementos 
apresentados pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Si’, visto que, a questão 
ambiental é assunto de grande relevância no século XXI em discussões 
multilaterais de caráter global.  A presente comunicação irá discorrer sobre o 
comprometimento da Igreja com o meio ambiente, isto é, com a criação, com a 
“nossa casa comum”, através de uma ação pastoral que promova uma consciência 
ecológica, comprometida com os problemas atuais, desenvolvendo no ser humano 
uma responsabilidade social por um mundo mais humano e, sobretudo, mais 
sustentável; justamente por entender que a sua ação se dá num contexto da 
sociedade, implicando em questões éticas e morais que influenciam o 
comportamento do homem e a mulher, a um verdadeiro louvor a criação.  Por 
conseguinte, procurarei evidenciar que uma das dimensões dessa questão 
sócioambiental, está relacionada com o destino dos resíduos sólidos. Um novo ator 
social, emergiu desse cenário, conhecido como "catador de reciclagem". Por fim, 
ressaltarei a contribuição do cristão pela conservação do meio ambiente, em 
resposta ao amor pela criação.  

Palavras-chave: Teologia Pastoral; Meio ambiente;  Laudato Si'; Responsabilidade 
Social.  

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: A polissemia do cuidado na encíclica Laudato Si’: um 
problema epistemológico?  

Autor: Luís Gabriel Provinciatto 

Instituição Financiadora: CAPES 
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Resumo:  
A encíclica Laudato Si’: sobre o cuidado da Casa Comum, do Papa Francisco, 
publicada em 2015, gira em torno da ideia de “Casa Comum”, compartilhada, por 
exemplo, com a Agenda 2030 da ONU, e, para tanto, faz um amplo uso da categoria 
“cuidado”, aí utilizada ora como substantivo, ora como adjetivo e ora como verbo, o 
que, sem dúvida, dá a ver não só diferentes usos para o mesmo termo, mas 
diferentes propósitos em seu emprego. Por consequência, fica impossibilitada a 
hipótese de que há um sentido unívoco para a categoria “cuidado” presente na 
encíclica, o que, por sua vez, conduz à pergunta: quais são os sentidos de tal 
categoria ao longo do texto? Além disso, pode-se apontar alguma razão para essa 
polissemia, no sentido de indicar o que a fundamenta? A partir de uma análise 
crítica da encíclica, lança-se aqui a hipótese de que há seis sentidos para a 
categoria cuidado aí presente, a saber: ontológico, existencial, político-econômico, 
teológico-transcendental, educacional e sociopolítico. Cada um deles, por sua vez, 
dá a ver diferentes perspectivas epistemológicas a respeito do cuidado, que, 
embora não sejam mencionadas na encíclica, podem ser postas a par dela, não no 
sentido de a fundamentar, mas de lhe servir de complemento. Dessa maneira, o 
objetivo da presente comunicação é apresentar e justificar esses múltiplos 
sentidos, indicando onde eles podem ser encontrados na encíclica, pondo-os, por 
fim, a par de, ou melhor, conjugando-as com suas respectivas perspectivas 
epistemológicas.  

Palavras-chave: Laudato Si’; Cuidado; Epistemologia; Casa Comum.  

enbsp; 

Nº: 11 

 

Título da documentação: A dignidade da Casa Comum e dos pobres, em Basílio de 
Cesareia e Francisco. 

Autor: MARCELO MASSAO OSAVA 

Resumo:  
A opção pelos pobres é um conceito eclesial bastante utilizado nas últimas 
décadas, porém, nem sempre a prática acompanha a teoria. Mas, na vida e obra de 
Basílio de Cesareia (séc. IV), não se verifica tal descompasso. O capadócio, não 
apenas pregava sobre as injustiças cometidas contra os pobres, mas, vivia 
concretamente a serviço dos mais fracos, sobretudo, abrindo mão de suas posses 
para distribuí-las. Na sua homilia sobre o Evangelho segundo Lucas (Lc 12,16-21), 
condenou de forma veemente a população saqueada, denunciou a exploração dos 
mais pobres, por parte dos detentores do poder econômico e político, assim como 
a expropriação da terra, dos recursos naturais e a falta de alimentos para os mais 
necessitados. Um discurso muito próximo ao do Papa Francisco, que, desde o início 
do seu pontificado, vem denunciando os pecados que se cometem, tanto contra a 
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dignidade dos pobres e marginalizados, quanto a degradação do meio ambiente. 
Situações que levam a um estado de calamidade, a ponto de expor uma multidão à 
fome e a pobreza extrema. Tanto o cuidado com a Casa Comum, quanto o zelo pela 
dignidade dos pobres, são temas caros para Basílio e Francisco. Tanto Basílio de 
Cesareia no seu tempo, quanto Francisco na atualidade, denunciam as injustiças 
contra os pobres, defendem a Casa Comum, mas ao mesmo tempo são faróis de 
esperança, indicando que, independente da época, sempre há uma saída e o rumo 
das coisas pode ser mudado. 

Palavras-chave: Basílio de Cesareia; Francisco; Pobres; Casa Comum.        

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Sementes históricas da libertação animal e contribuições 
à ecologia 

Autor: Marco Túlio Brandão Sampaio Procópio 

Resumo:  
A sociedade atual impõe aos animais não humanos um permanente ciclo de 
escravidão, tortura e morte. Todos os dias, milhões de bois, porcos, vacas, galinhas, 
e diversos outros,  são utilizados para diversos fins: alimentação, entretenimento, 
pesquisas, vestuário, entre outros. Ao passo que há uma tentativa histórica de 
legitimação teórica dessa exploração, vozes dissonantes se levantaram ao longo 
dos séculos para se opor à instrumentalização animal, denunciando uma ética que 
privilegie uma espécie em detrimento das outras. Dentre essas, pode-se citar 
Pitágoras, Sêneca, Plutarco, Porfírio, São Francisco de Assis e Humphry Primatt. O 
resgate dessas vozes trazem luz à reflexão ética atual sobre a relação entre animais 
humanos e animais não humanos, sobretudo diante dos modernos mecanismos da 
indústria animal e da grave crise ecológica que ora atinge toda a humanidade, em 
especial os mais vulneráveis. O presente trabalho, de metodologia qualitativa, a 
partir de pesquisa bibliográfica, tem como objetivo apresentar algumas dessas 
vozes, e a relação entre a exploração animal e a ecologia. Para isso, inicia-se com 
uma breve apresentação da situação dos animais não humanos na sociedade atual. 
Em seguida, apresenta-se algumas das vozes históricas que apontam uma relação 
com os animais não humanos mais fraterna e ética. E, por fim, estabelece-se 
relações entre a exploração animal atual e a crise ambiental. As conclusões abertas 
apontam que existe uma relação direta e patente entre a atual exploração dos 
animais não humanos e a crise ambiental que hoje atinge toda a comunidade de 
vida.  

Palavras-chave: Veganismo; Especismo; Exploração animal; Libertação animal; 
Crise ambiental. 
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enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: Crise ecológica e cristianismo: urgente necessidade de 
um discurso integral 

Autor: Marcos de Almeida 

Resumo:  
A real crise do planeta é fruto da degradação do ecossistema pela atuação 
diversificada do ser humano. O cristianismo tem competência para estabelecer 
autoridade moral, força para relacionamentos bilaterais e conteúdo para resposta 
integral. O desafio está em construir uma sociedade justa e ambientalmente 
saudável. Deve-se restabelecer a espiritualidade como parceira num diálogo com a 
ciência. Há uma observação, a demora na percepção do atual problema. O planeta 
está morrendo e, conseqüentemente, há esta demora absurda em se envolver nas 
questões ecológicas e efetivamente se engajar na promoção de um mundo 
sustentável. o discurso do cristianismo deve ser integral. Este discurso integral irá 
gerar uma missão integral, que vê o homem todo em todo o seu contexto. A ação 
efetiva do cristão, frente a esta realidade, será ampla e próxima de uma realidade 
Bíblia. A consciência de que onde abundou o pecado superabundou a graça de 
Deus, certamente tirará da estagnação os cristãos sérios. Estes devem ter em 
mente a verdade, que, se o pecado tem abrangência cósmica, então a salvação deve 
ter tal abrangência e ainda mais. O cristão tem um potencial assombroso diante da 
diversidade de capacidades dispensado pelo próprio criador. Apto a mudanças 
significativas no planeta e ajuda em sua manutenção. Cristãos forem incisivos em 
seu posicionamento podem propor ideologia responsavelmente ética, que poderá 
levar à sério a missão de disciplinar a utilização dos recursos naturais.Mudanças 
significativas ao planeta e manutenção, realidades urgentes até que os tempos 
sejam consumados com o retorno do redentor Jesus Cristo. 

Palavras-chave: Cristianismo; ecologia; teologia; crise; ética; realidade. 

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: Mistanásia, a morte precoce dos pobres em perspectiva 
socioambiental 

Autor: OTON DA SILVA ARAUJO JUNIOR 

Resumo:  
Introdução: Dentre os conceitos mais conhecidos da bioética, como Eutanásia 
(abreviação da morte), Distanásia (prolongamento excessivo) e Ortotanásia 
(acompanhamento respeito), o conceito de mistanásia indica a morte precoce, 
sobretudo relacionada à população vulnerável, sem acessos e oportunidade à uma 
vida de qualidade. Em nossos tempos, tal situação se vê agravada pelas questões 
climáticas e a pandemia do novo corona-vírus.Objetivos: demonstrar como a 
vulnerabilidade social deve ser entendida a partir de olhares mais amplos, que 
consideram não só as questões econômicas de distribuição de renda, mas também 
os fatores climáticos e de gestão sanitária.Método: demonstrar como a bioética foi 
alargando seu leque de interesses para além do ambiente médico-laboratorial; 
refletir sobre a desigualdade social à luz do conceito da mistanásia; relacionar tal 
conceito às questões humanitárias atuais.Resultados: será possível perceber que 
as questões humanitárias atuais, como os migrantes climáticos e o modo como a 
população pobre, podem ser consideradas por viés bioético. Como área do saber 
que visa o diálogo entre os estranhos morais, cabe à bioética a devida atenção às 
questões humanitárias atuais, que incluem em grande parte, a emergência 
climática.Conclusão: a partir do conceito de mistanásia, considerar as diversas 
formas de agressão à vida, no atual cenário mundial e ampliar o olhar da bioética, 
muitas vezes restrito às pesquisas específicas, sem abarcar devidamente a vida 
concreta da população, sobretudo a mais empobrecida. 

Palavras-chave: Bioética; mistanásia; vulnerabilidade; pandemia; migrantes 
climáticos. 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: Ecologia Integral e Reconciliação: reflexões ecoteológicas 
do perdão a partir de Bento Rodrigues. 

Autor: René Dentz 

Resumo:  
Um dos mais belos livros da Bíblia aborda justamente essa dimensão trágica 
humana: o livro de Jó. O poeta busca fazer de Jó um caso típico; porta-voz não 
somente de sua experiência pessoal, mas de toda a humanidade. Jó não fez 
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nenhum mal e todo mundo se volta contra ele, parecido com a realidade do povo do 
Bento: Em alguns momentos da vida nos deparamos com o inexplicável em 
situações que rompem uma “lógica natural” da existência. Quando acontece uma 
tragédia, a morte de inocentes, perguntamos se há um sentido no acontecimento 
ou não. Procuramos sentidos como forma de alento e compreensão, mas, no fundo, 
não entendemos o porquê dos acontecimentos trágicos, bruscos e que 
interrompem ciclos da vida.  A cultura do Bento estava vinculada à terra, à natureza, 
aos animais. A criação e o ciclo da vida seguiam um caminho peculiar. A memória 
do povo se perdeu com a destruição de fotografias, pertences pessoais, casas, 
pastos, animais, lavouras, cachoeiras. O Papa Francisco nos ensina a importância 
da colaboração para a construção da nossa casa comum. A cultura, nesse 
momento, ganha um contorno especial. No caso do Bento se mostram essenciais 
a qualquer horizonte de reconciliação. Nesse contexto, o ato de perdoar demonstra 
não apenas uma indeterminação do futuro, mas também o passado que pode ser 
alterado, pois há uma alteração de sentido. Sobre um possível horizonte de perdão, 
incluindo a justiça, nos ensina o Papa Francisco na Encíclica Laudato Sì. 

Palavras-chave: Perdão; Comunidade; Jó; Ecoteologia. 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Crise da modernidade e ecologia à luz da Doutrina Social 
da Igreja Católica 

Autor: Sergio G Mendes 

Resumo:  
A crise pela qual passamos nesse tempo, que alguns chamam de pós-modernidade, 
tem recentemente manifestado uma de suas faces mais inauditas: o regresso à 
barbárie violenta, à intolerância e à “ignorância (s)eletiva”. Esses três aspectos 
manifestam respectivamente a ruína de três pilares erguidos pela modernidade e 
que se julgava firmemente estabelecidos: a busca incansável da paz, a defesa da 
união dos povos e o primado da razão discursiva (diálogo).  Apesar de a ruína 
desse tríplice pilar provocar drásticas consequências para a política, a economia, a 
cultura e tantas outras áreas da vida social, interessa-nos refletir apenas sobre sua 
repercussão para a questão socioambiental. Nosso objetivo, portanto, é mostrar 
como essa desconstrução de grandes valores da modernidade está diretamente 
relacionada à crise socioambiental. Para isso, faremos metodologicamente uma 
análise da Encíclica Laudato Sí do Papa Francisco e de outros textos da Doutrina 
Social da Igreja Católica. Estamos convencidos de que um resultado importante 
dessa reflexão é o de ressaltar a interdependência cada vez mais evidente entre 
política, economia, cultura, religião e meio-ambiente. Por fim, concluiremos que a 
conversão ética instada pelo pontífice como meio mais eficaz para o 
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estabelecimento de uma nova relação com a nossa casa comum, é uma exigência 
intrínseca ao patrimônio sapiencial das religiões e uma tarefa incontornável para 
um novo modelo de educação cidadã. 

Palavras-chave: Ética socioambiental; Papa Francisco; Doutrina Social da Igreja; 
Intolerância; Política; Cidadania; Ecologia; 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: REFLEXÕES ECOTEOLÓGICAS ACERCA DO 
ANTROPOCENTRISMO 

Autor: SINIVALDO SILVA TAVARES 

Resumo:  
A dificuldade maior do antropocentrismo talvez seja a de delimitar um “centro” com 
bordas tão bem definidas a ponto de deixar todo o resto fora. A monte da separação 
entre “humano” e “não-humano” encontra-se a separação, contraposição e 
hierarquização entre cultura e natureza, considerada uma das bases de 
sustentação do projeto moderno-colonial da exploração extenuante e violenta de 
corpos e territórios. De um lado, desanimou-se uma seção do mundo, declarada 
objetiva e inerte e, enquanto privada de toda e qualquer atividade, reduzida a mero 
cenário; de outro, outra seção foi superanimada, declarada subjetiva e, portanto, 
dotada de admiráveis capacidades de ação, a saber: liberdade, consciência, 
reflexão, senso moral. Essa repartição clara e distinta de papéis entre ambas as 
seções se encontra na base da “visão tecnocientífica do mundo” responsável, entre 
outras operações, por retirar historicidade e narratividade interiores intrínsecas ao 
mundo, inviabilizando assim toda e qualquer experiência humana de “ser com o 
mundo”. Acontece que, nos últimos anos, temos nos dado conta de uma espécie de 
revolução posto que o que considerávamos antes mero “pano de fundo” tem 
assumido o primeiro plano de nossas tramas. E a razão desta radical reviravolta 
parecer ser o que Bruno Latour tem afirmado de forma contundente, a saber: “Os 
organismos fazem seu ambiente, não se adaptam a ele”. Nesse contexto, em 
alternativa à oposição “mononaturalismo” versus “multiculturalismo”, Viveiros de 
Castro propõe o “multinaturalismo”, sustentando que haveria “mundos de visão” 
em vez de “visões de mundo”. 

Palavras-chave: Antropocentrismo; Cultura; Natureza; Multinaturalismo. 

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: IGREJAS TRANSUMANISTAS PARA UMA ERA DIGITAL: 
novos rituais e suas implicações no espaço público  

Autor: Adelaide de Faria Pimenta 

Instituição Financiadora: CAPES - Brasil 

Resumo:  
A morte tem sido um tema tratado pela religião em seus aspectos espirituais e 
transcendentes. Em especial, a igreja Católica oferece rituais que têm o objetivo de 
conduzir a pessoa morta para a vida eterna e o encontro com Deus. Por outro lado, 
vencer a morte é um dos objetivos maiores do movimento denominado 
Transumanismo, que em suas pesquisas com uso da tecnologia, já oferece 
possíveis alternativas à morte, como a criogenia – congelamento do corpo ou 
cabeça de quem tem morte declarada, mas deseja ser preservado para alcançar a 
cura no futuro. Diante da possibilidade de viver para sempre, por meio do uso da 
tecnologia, duas igrejas transumanistas foram criadas, cada qual com suas 
características, crenças e rituais. Pretende-se, neste trabalho, apresentar as 
propostas de duas igrejas transumanistas norte-americanas – Terasem e The 
Church for Perpetual Life –, e refletir, de modo preliminar, a respeito da atuação 
dessas novas igrejas no espaço público. O método utilizado é a análise das 
propostas das igrejas transumanistas de acordo com as informações disponíveis 
em seus endereços eletrônicos, pois percebeu-se que foram criadas as novas 
igrejas e o novos rituais com base religiosa para atender às novas formas de vida 
eterna. Conclui-se que as igrejas transumanistas assumiram o ritual religioso e 
com isso trazem novas implicações políticas e religiosas para o espaço público. 

Palavras-chave: Transumanismo; Igrejas transumanistas; Novos rituais; Espaço 
Público 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Por uma outra história do socialismo: Éliphas Lévi e o 
diálogo entre ocultismo e revolução social 

Autor: Alexandre Sugamosto e Silva 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Com foco nos dados biográficos do ocultista francês Éliphas Lévi, este trabalho 
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procura demonstrar que a historiografia consagrada sobre o socialismo tem 
privilegiado uma narrativa que o relaciona à secularização e aos aspectos materiais 
das lutas sociais. Desse modo, importantes personagens, como o próprio Lévi, e 
movimentos de cariz revolucionário foram relegados ao esquecimento ou, quando 
muito, lançados na vala comum das curiosidades e excentricidades pré-marxistas. 
Éliphas Lévi é considerado por muitos como o criador da chamada tradição 
ocultista. Antes dele, evidentemente, havia, na Europa, alquimia, magia, cabala e 
outras tradições muito antigas que não se iniciam no século XIX; contudo, o autor 
francês é conhecido por aglutinar ao seu redor muitos dos autores, escritos, textos, 
que depois formaram aquilo que posteriormente conhecemos como a tradição 
oculta do Ocidente. Um traço geralmente desprezado de sua biografia, no entanto, 
é sua relação com ideias socialistas e com a chamada tradição neocatólica. 
Compreendendo-se o contexto de Éliphas Lévi – e o próprio “contracânon” da 
história do socialismo, cabe reavaliar essas passagens diante do contexto da 
história francesa e o diálogo de Lévi com aquilo que a tradição marxista tem 
chamado de “socialismo utópico”.  Discutir essa figura pode, portanto, lançar luz 
sobre relações pouco estudadas na história das ideias. 

Palavras-chave: Éliphas Lévi; Socialismo; Ocultismo; Esoterismo.  

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Busca ou perseguição? Análise girardiana sobre o caso 
Lázaro Barbosa 

Autor: Bianca Vicêncio Leis  

Instituição Financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Capes 

Resumo:  
No dia 28 de junho de 2021 na cidade de Águas Lindas, em Goiás que Lázaro 
Barbosa de 32 anos foi morto com aproximadamente 38 tiros de armas policiais. 
Lázaro era suspeito de assassinar uma família composta por quatro membros, e 
estava a vinte dias foragido. A caçada ao “serial killer” foi transmitida por todos 
canais de telecomunicação do país. No dia de sua morte, imagens de 
comemorações se destacaram midiaticamente junto a depoimentos dos agentes 
públicos. A morte de Lázaro tranquilizou toda a comunidade, mas não trouxe 
respostas à investigação do crime. É possível identificar características ao 
pensamento de René Girard, intelectual francês que dedicou suas pesquisas em 
compreender as relações humanas e a interpretar mitos bíblicos e gregos através 
do método antropológico. Em seus estudos, o pensador observa que os indivíduos 
são dotados de desejos miméticos que produzem conflitos, influenciando na ordem 
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social. O objetivo da presente comunicação é realizar uma análise do caso Lázaro 
à luz da teoria girardiana, utilizando do método comparativo de caráter 
bibliográfico, ao investigar o evento da busca policial e da morte do suspeito, 
amplamente divulgadas, de modo espetacular, pela grande mídia. Nossa hipótese 
é a de que, independentemente do contexto individual de Lázaro, as circunstâncias 
de sua perseguição e morte evidenciam elementos estruturantes do esquema 
girardiano do bode expiatório e da lógica do sacrifício.  É tal hipótese que 
procuraremos testar nesta breve investigação. 

Palavras-chave: René Girard; bode expiatório; lógica do sacrifício; perseguição; 
caso Lázaro Barbosa. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Cristo no Mundo: A Historicidade da Salvação 

Autor: Célio de Almeida Garcia Junior 

Resumo:  
Esse artigo tem por finalidade trazer contribuições a partir da teologia de Ignacio 
Ellacuría e Dietrich Bonhoeffer. Essas teobiografias demonstram algumas 
aproximações que contribuem para a teologia no espaço público, como a 
historicidade da salvação apresentada por Ellacuría, a salvação de Deus na história 
descrita no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e Bonhoeffer com a teologia 
sobre Cristo no mundo, presente através da sua igreja, onde cada cristão é um 
membro desse corpo. Para tal, se utilizará da revisão bibliográfica como método, 
buscando como resposta uma teologia que estimule a ação do ser humano no 
mundo, como representantes de Deus na sociedade em defesa dos pobres e 
oprimidos. O trabalho se divide em três partes: primeiramente iremos expor a teoria 
da historicidade da salvação, utopia e profetismo. Na sequência, vamos apresentar 
a teologia sobre Cristo no mundo. E, por último, traremos a proposta de uma 
espiritualidade ativa que se vive e se manifesta no mundo através da defesa dos 
pobres que mais têm sofrido atualmente. Dessa forma, a conclusão que se pretende 
é de apresentar uma teologia da salvação nesse mundo e não metafísico, como 
escapismo ou omissão da responsabilidade que se tem na sociedade atual que 
precisa vê Deus atuando através da sua igreja.  

Palavras-chave: Historicidade; salvação; Cristo; Mundo  

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: POLÍTICAS REACIONÁRIAS NA GOVERNAMENTALIDADE 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA FACE À PANDEMIA  

Autor: Celso Gabatz 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
As manifestações que buscam demarcar uma pedagogia política compulsória vêm 
despertando reações contraditórias no âmbito dos diferentes grupos sociais 
brasileiros nos dias atuais, reafirmando conflitos, estabelecendo relações que 
almejam reconhecimento e legitimidade, bem como promovendo a dissolução de 
laços e o estabelecimento de outros.  Com efeito, o propósito desta abordagem é 
debater os fundamentalismos exacerbados nas ações governamentais em 
contraposição às expressões ou performances tidas como ameaças aos valores 
“naturais”, demandando um verdadeiro embate no espaço público brasileiro. 
Busca-se aqui, por meio de uma pesquisa de natureza qualitativa, “descrever”, 
“compreender” e “explicar” certos fenômenos a partir da investigação de grupos 
sociais. Utiliza-se como procedimento a pesquisa bibliográfica com base em 
referências teóricas produzidas e publicadas em livros, revistas e artigos científicos 
que possam auxiliar na construção do referido estudo. Nosso interesse acerca do 
tema se justifica pelo fato de que o próprio Estado, representado pela figura do seu 
presidente, não raro, relativiza a importância de determinadas vidas ao escancarar 
uma ação governamental pautada por condutas que desumanizam, desprezam e 
banalizam a morte. Pretende-se, pois, aprofundar questões que repercutam e 
legitimem demandas estratégicas na perspectiva educacional, frente às políticas 
públicas para movimentos sociais minoritários, em uma dinâmica que supõe o 
embate entre antagonistas ou oponentes, fazendo prevalecer a importância da 
repercussão midiática de disputas que, inclusive, vem se acentuando, 
sobremaneira, na atual crise pandêmica brasileira. 

Palavras-chave: Fundamentalismos; Política; Pandemia. 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: Religião, direitos humanos e interseccionalidades: 
reposicionando a categoria “religião” no debate interseccional 

Autor: Clarissa De Franco  

Coautor(es):  
Tainah Biela Dias 
 

Resumo:  
O artigo tem como foco compreender a categoria religião dentro do debate de 
direitos humanos, especificamente envolvendo a perspectiva das 
interseccionalidades. A partir dos referenciais das epistemologias do Sul, o texto 
argumenta como a religião tem sido relegada a espaços marginais dentro de tais 
debates e aponta caminhos para a compreensão do papel das teologias políticas e 
das instituições religiosas como parte das lutas sociais contra-hegemônicas em 
direitos humanos e participação das religiões na esfera pública, em especial no 
contexto de sociedades laicas, que por vezes compreendem as religiões como 
representantes de um mundo “pré-civilizatório”. O artigo também passa pelo 
debate entre diferença e igualdade, globalidade e localismo, buscando identificar 
como a religião, enquanto categoria, pode se firmar no contexto das 
interseccionalidades como uma “avenida” na qual se manifestam marcas da 
subalternidade inter-relacionadas a elementos como etnia, classe, raça, gênero, 
nacionalidade, entre outros. Finalmente, considerando o papel ambíguo das 
religiões neste contexto, em que ora protagonizam relações colonizadoras, e em 
outros momentos sofrem com relações subalternizadas em função justamente da 
pertença religiosa, apontamos a necessidade de revisão do lugar da religião no 
amplo debate que envolve direitos humanos, democracia e vida pública. Palavras-
chave: Religião; Direitos Humanos; Interseccionalidade; Epistemologias do Sul 

Palavras-chave: Religião; Direitos Humanos; Interseccionalidade; Epistemologias 
do Sul 

enbsp; 
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Nº: 7 

Título da documentação: A “unção de Ciro”: pragmatismo e desígnios divinos nas 
alianças políticas das lideranças pentecostais brasileiras 

Autor: Daniel Rocha 

Instituição Financiadora: CAPES (PNPD) 

Resumo:  
Esta comunicação, a partir do exemplo das alianças entre lideranças pentecostais 
brasileiras e o presidente Jair Messias Bolsonaro, procura demonstrar a 
importância dos interesses pragmáticos dessas alianças mas, também, a força de 
argumentos bíblico-teológicos para legitimar tais ações junto às comunidades de 
fiéis. Partindo de uma análise do desenvolvimento histórico e de algumas 
abordagens comparativas entre o caso brasileiro e a Direita Cristã nos Estados 
Unidos, discutiremos, inicialmente, o movimento de passagem da apatia política 
para uma forte mobilização a partir do final dos anos 1980, movimento que deve ser 
compreendido à luz de fatores sociais, teológicos e políticos. Em seguida, 
discutiremos alguns aspectos pragmáticos e, também, justificativas de fundo 
teológico de lideranças pentecostais no sentido de legitimar sua luta por acesso e 
influência junto ao poder estatal na formulação de políticas públicas, na obstrução 
de projetos que vão contra suas “bandeiras morais” e na busca de recursos para 
suas ações eclesiásticas, políticas e educacionais. Por vezes, tal busca de 
influência no campo da política influenciou sonhos de eleição de um presidente 
evangélico, mas, na prática, tem se baseado em uma intensa rede de alianças 
eleitorais, na ocupação de cargos públicos e em articulações no Parlamento. Por 
fim, faremos uma breve reflexão sobre as recentes alianças estabelecidas entre 
lideranças pentecostais brasileiras e lideranças políticas como Jair Bolsonaro que, 
embora não tendo o perfil moral e comportamental dentro dos padrões evangélicos 
tradicionais, tornou-se importante aliado em sua luta por maior acesso ao poder e 
influência na formulação de políticas públicas.  

Palavras-chave: Religião e Política; Pentecostalismo; Jair Bolsonaro. 

enbsp; 
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Nº: 8 

Título da documentação: NEGACIONISMO RELIGIOSO EM CONTEXTO DE 
PANDEMIA COVID-19: crise de confiança em comunidade de sentido 

Autor: Drance Elias da Silva 

Instituição Financiadora: PPGCR/UNICAP 

Resumo:  
Desde março de 2020 o Brasil e o mundo foram pegos por inesperada doença que, 
letal, tem ceifado vidas humanas de forma avassaladora. O enfrentamento dessa 
doença trazida ao convívio do humano por vírus classificados por Covid-19, teria 
que se dá, necessariamente, por três frentes de batalha: 1. Científica; 2. Humana e, 
3. Política. A harmonia entre essas três frentes, trataria de debelar esse causador 
de tantos sofrimentos a médio prazo, não fosse a irresponsável atitude 
negacionista que se espalhou pelos quatro cantos do mundo, e, sem sombras de 
dúvidas, enfraqueceu o nível de confiança social. A política e a religião não ficaram 
de fora desse processo de combate, porém, se apresentando como atores 
negacionistas se posicionando política e cientificamente equivocados. Nosso 
objetivo é fazer uma reflexão crítica de cunho político e sociorreligioso, sobretudo, 
quanto às posturas religiosas que influenciaram atitudes e ações de fiéis, e líderes 
religiosos que impactaram o comportamento dos brasileiros, enfraquecendo laços 
de confiança geradores de uma sociedade mais coesa quanto à defesa de seus 
interesses pela vida. Uma comunidade religiosa, sabemos, é uma comunidade de 
sentido; seus alicerces são as relações de reciprocidade, tão bem analisadas por 
Marcel Mauss em seu Ensaio sobre o dom. O movimento dos dons e contradons, 
cuja circulação é regida pelo princípio do dar/receber/retribuir, funda as alianças 
sociais próprias às comunidades. Por essa perspectiva então, faremos a crítica 
devida às fraquezas dos laços sociais ora presentes em nossa sociedade em 
contexto de pandemia.   

Palavras-chave: Pandemia; Negacionismo; Confiança; Dádiva; Comunidade 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: A revolução que não é deste mundo: ditaduras militares e 
teologia politica em Comblin  

Autor: EDUARDO GUSMÃO DE QUADROS 

Instituição Financiadora:    

Resumo:  
O sacerdote belga José Comblin veio ser missionário na América Latina inspirado 
pelo convite Fidei Donum, feito pelo papa Pio XII, para combater o avanço dos 
movimentos comunistas. Ele chegou ao Brasil em 1958, foi para o Chile em 1962, 
voltou ao Brasil em 1965, onde acabou banido pelo regime ditatorial instalado em 
1964. Viveu ainda outros períodos no Chile, onde foi expulso por Pinochet, e no 
Equador, além retornar periodicamente para ministrar cursos na Universidade 
Católica em Louvain, Bélgica.  Incomodado com a situação de miséria da 
população, especialmente do nordeste brasileiro, ele publicou em 1970, em língua 
francesa, a obra Teologia da Revolução, logo traduzida para outras línguas. Nessa 
comunicação, analisaremos o modo como o sacerdote articulou a fé cristã com 
uma doutrina sobre o Estado, no enfrentamento da situação de violência 
institucional que se alastrava pelo continente latino-americano. No período da 
edição do livro, ele já tido problemas diretos com a ditadura civil-militar brasileira, 
sofrendo perseguições e, depois, teve seu visto de entrada no país cassado. Sem 
deixar o compromisso com as lutas populares, ele aproveitou para missionar por 
outros países da América Latina, dar cursos e promover a crítica social e política. A 
luta revolucionária era uma realidade difundida após a Revolução Cubana e Comblin 
tentou apresentar uma visão místico-religiosa que legitimasse essa militância. 

Palavras-chave: Teologia; Revolução; Estado; Igreja; Militância 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: THE SEND E OS CONSERVADORISMOS: QUESTÕES 
INTRODUTÓRIAS 

Autor: Eli Couto Ferreira 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
O presente artigo nasce como fruto de minha dissertação de mestrado em 
andamento, intitulada provisoriamente de “CHEGOU A NOSSA HORA BRASIL! A 
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INFLUÊNCIA POLÍTICO/RELIGIOSA DO MOVIMENTO “THE SEND” NA JUVENTUDE 
EVANGÉLICA BRASILEIRA, e objetiva introduzir a discussão a respeito dos 
conservadorismos e a juventude evangélica brasileira. O artigo traz o debate dos 
conservadorismos, assim como introduz o leitor ao movimento de juventude 
denominado de The Send, que nasce nos EUA, porém ambiciona se tornar um 
grande movimento de mobilização de jovens evangélicos, a nível mundial, 
impulsionados pela temática da evangelização, com um entrelaçamento político 
significativo.O evento realizado no Brasil em fevereiro de 2020 chamou a atenção 
pela presença de parlamentares, ministros de estado e do próprio presidente Jair 
Bolsonaro. O The Send Brasil, como ficou conhecido, mobilizou um número 
significativo de jovens e adolescentes, enchendo três estádios simultaneamente 
(Allianz Park e Morumbi, em São Paulo, e Mané Garrincha, Brasília). O evento contou 
com os principais mobilizadores evangélicos do país, dentre eles o mais polêmico 
de todos, o pastor Silas Malafaia, assim como um grande contingente de líderes 
evangélicos norte-americanos. Esse parceria entre evangélicos estadunidenses e 
brasileiros, que não é nova, mostrou-se especialmente ativa nos anos Trump e 
Bolsonaro. Apesar da era Trump momentaneamente ter acabado, nos anos em que 
ambos estavam como presidentes de seus respectivos países, esses intercâmbios 
se explicitaram e o movimento The Send demonstra bem essa parceria civil-
religiosa. Essas são algumas das questões que temos pesquisado em nossa 
dissertação, pretendemos introduzir o leitor a presente temática. 

Palavras-chave: The Send; Conservadorismos; Juventude; Evangelização; Política 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM LONDRINA – PR: 
O COMPORTAMENTO EVANGÉLICO DIANTE DESSA DEMANDA SOCIAL 

Autor: Elisabete Fabiana da Paz Santos 

Resumo:  
Emprega-se a expressão “população em situação de rua” para identificar indivíduos 
que, desprovidos de moradia, vivem nos espaços urbanos em condição de pobreza, 
falta de emprego, fragilidade, rompimento de vínculos afetivos familiares, dentre 
outros aspectos. O número referente a esta população em Londrina aumentou 314% 
desde a última pesquisa divulgada em 2008, que indicou 296 pessoas naquela 
condição; recentemente, o relatório da Pesquisa POP RUA identificou 930 pessoas 
nesta situação, dados que representam um desafio aos gestores das políticas 
sociais do município e à sociedade em geral, quanto ao cuidado e os direitos 
humanos de quem está exposto à vulnerabilidade. Pesquisas têm mapeado alguns 
pontos estratégicos de maior aglomeração destes grupos. A comunicação 
proposta apresenta parte de resultados da pesquisa de mestrado profissional em 
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Teologia Pública, na linha de Teologia e Espaço Público, que busca analisar qual 
tem sido o comportamento das igrejas evangélicas em relação à população em 
situação de rua em Londrina. São utilizadas como fontes: entrevistas 
semiestruturadas com pastores e líderes evangélicos de Londrina, observações 
participantes, dados da Secretaria de Assistência Social do município e de outros 
órgãos de pesquisa da demografia urbana, reportagens jornalísticas, além de 
depoimentos coletados em eventos promovidos na cidade sobre essa temática. 
Problematizam-se questões como: qual tem sido o comportamento das igrejas 
evangélicas diante dessa realidade social? Quais segmentos evangélicos têm 
realizado trabalho social com estes grupos urbanos? Quais objetivos mobilizam os 
evangélicos a agir frente a esse cenário: proselitismo? Assistencialismo? 
Transformação da realidade?  

Palavras-chave: População em Situação de Rua; Evangélicos; Londrina; Teologia 
Pública. 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: A laicidade do Estado, o reacionarismo religioso cristão e 
o espaço público. 

Autor: Emerson José Sena da Silveira 

Instituição Financiadora: UFJF-PPCIR 

Resumo:  
Pretendo revisitar o problema da frágil laicidade estatal brasileira a partir da ideia 
de uma estrutura republicana isenta de crenças oficiais ou oficiosas posta em risco 
pelo avanço do reacionarismo religioso cristão no espaço público. Calçado na 
democracia representativa, essa questão coloca um forte desafio à República laica. 
Quais os problemas causados? Destaco dois, a guerra de grupos religiosos 
reacionários para ocupar o aparato estatal, loteando-o e canalizando-o para a 
execução de sua cosmovisão religiosa reacionária e a transformação do espaço 
público em arena de batalha na qual a retórica do inimigo a ser vencido e submetido 
casa-se com uma 'teologia' bélica. Nesse cenário conflagrado, a alteridade e o 
outro, entendidos como formas de viver radicalmente distintas e plurais, são vistas 
pelos grupos cristãos reacionários como uma ameaça a ser combatida e eliminada 
do espaço público. Baseado em metodologia teórico-qualitativa e instrumentos 
bibliográfico-documentais, proponho a seguinte linha reflexiva como hipótese: a 
fragilidade do estado laico na contemporaneidade é fruto da convergência de três 
movimentos sincronizados: o avanço do narcisismo ou identitarismo entre grupos 
reacionários cristãos, que nega o outro e exige uma identidade igual, homogênea e 
hierárquica, o crescente abismo entre democracia participativa e democracia 
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representativo-liberal, que isola o sistema partidário dos movimentos sociais e da 
sociedade civil, mas alavanca grupos de pressão e a vigência do anarco-
capitalismo que tenta fazer da utopia libertária de direita, uma realidade 
naturalizada. Com isso, fragiliza-se ainda mais a laicidade, aumentam-se abismos 
sociais e o espaço público torna-se fragmentado e caótico. 

Palavras-chave: Laicidade estatal; reacionarismo religioso cristão; espaço público. 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: O conhecimento perigoso e o biopoder: provisórias 
reflexões a respeito da sobrevivência da humanidade 

Autor: EULER RENATO WESTPHAL 

Resumo:  
A partir das análises da biopolítica constata-se que há um fosso entre a vida com 
sua teia de significados e de sentido e a vida biológica com suas necessidades. No 
esgotamento dos recursos médico-hospitalares colocam-se questões de 
sobrevivência, pois se decide sobre a morte e a vida de pacientes e da continuidade 
do tecido social de suas famílias. A partir da crise sanitária que o Brasil enfrenta em 
2021, tem-se como objetivo refletir sobre o esgotamento e buscar parâmetros 
éticos emergenciais para as decisões diante da crise humanitária nos Hospitais. 
Diante dessa crise o habitual em situações normais de “quem vem primeiro será 
atendido primeiro” precisou ser repensado. A Metodologia se baseia em pesquisa 
bibliográfica e conceitual. Como Resultado, observou-se que a visão dicotômica 
separa a vida humana da vida ambiental, corpo da alma, cuidado da cura, ciência 
da política, que escancara o desequilíbrio entre conhecimento e sabedoria. Segundo 
Agamben (2008, p. 156), “A ambição suprema do biopoder consiste em produzir em 
um corpo humano a separação absoluta entre o ser vivo e o ser que fala, entre zoé 
e o bíos, o não-homem e o homem: a sobrevivência.” Conclusão: Se esse 
desequilíbrio não for corrigido, os riscos para a humanidade se tornarão cada vez 
mais acentuados. Assim, essa separação entre moral e tecnologia, entre sabedoria 
e ciência, coloca nossa geração diante das ameaças do “conhecimento perigoso” 
(POTTER, 2016), que vive da ambição do conhecimento com o objetivo de exercer 
poder sobre todas as formas de vida.  

Palavras-chave: Biopoder; Sabedoria; Ciência; Bioética 

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: POPULISMO NO MUNDO VIRTUAL: A FAKE NEWS QUE 
OBSCURECE A DEMOCRACIA E PROMOVE A MORTE. 

Autor: Eva Gislane Barbosa 

Coautor(es):  
Vera LUCIA WUNSCH 
Waldir Souza 
 

Instituição Financiadora: PUCPR 

Resumo:  
O grande avanço tecnológico de nossos dias, trouxe megabyte de informações na 
palma de nossa mão, assim como chega um universo de informações, a 
desinformação também chega e se alastra rapidamente causando danos difíceis de 
reverter. A mentira que hoje dizemos fake News, vem atrapalhando as dimensões 
da política, da saúde e da educação, oportunizando debates que promove o 
discurso de ódio, oferecendo a divisão da população entre eles e nós, entre a 
verdade e a mentira. “Vivemos onde a liberdade de expressão, uma conquista da 
balzaquiana democracia brasileira, se tornou a trincheira de quem acredita que 
pode escrever o que quiser sem ter consequência” e assim as pessoas impute 
falsas mensagens para embaralhar proposta que objetivam o bem comum como a 
democracia, a educação, o cuidado com a natureza e a saúde. O artigo visa 
apresentar um olhar do populismo nas redes sociais, na produção de Fake News 
que promovem e elegem pessoas no âmbito político que não defende toda a 
população e que são contrários a atos democráticos. Mesmo com tantas 
informações nem todas contem a verdade, algumas são produzidas para benefícios 
de seus autores. A liberdade democrática se perde diante as falácias disparadas 
por todas as redes de mídias sociais trazendo ao cidadão de bem que confiando no 
remetente da mensagem falsa, perca sua autocritica e o leve a não questionar se 
aquela informação é verdadeira. A Fake News traz para a modernidade o perigo 
diante a democracia, a soberania popular e até diante a vida. 

Palavras-chave: POPULISMO; MUNDO VIRTUAL; FAKE NEWS; TEOLOGIA. 

enbsp; 
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Nº: 15 

Título da documentação: A INOVAÇÃO SINODAL E PASTORAL NA IGREJA 
PARTICULAR DE BELO HORIZONTE 

Autor: Evaldo Apolinário 

Instituição Financiadora: Evaldo 

Resumo:  
Resumo: A práxis sinodal numa arquidiocese não acontece automaticamente. Ela é 
um processo de desenvolvimento, de práticas pastorais, que vai sendo construído 
a partir dos planos pastorais em conjunto, de participação e comunhão entre as 
paróquias. Ela aponta para a necessidade da Igreja particular se organizar na sua 
execução mediante suas ações pastorais. A Arquidiocese de Belo Horizonte, na 
busca para dinamizar sua renovação pastoral procurou desenvolver ações que vão 
ao encontro das orientações conciliares, sugerindo um bom relacionamento adulto, 
dialogal e integrado entre padre e leigo, numa perspectiva de serviço à comunidade, 
com trabalho de equipe e poder descentralizados, dando autonomia aos leigos nas 
decisões. É a partir desse contexto que a presente comunicação objetiva apresentar 
a sinodalidade como base da prática pastoral na Igreja. Procura-se enfatizar como 
a Arquidiocese de Belo Horizonte experimenta e desenvolve projetos pastorais 
diversificados na estruturação do serviço de evangelização. A reorganização 
pastoral da Igreja particular de Belo Horizonte com suas inovações pastorais como 
presença pública, na luta contra as injustiças sociais. Utilizaremos como 
metodologia para desenvolver esta comunicação pesquisas em arquivos e 
bibliografia. A relevância dessa comunicação consiste em mostrar a inovação 
sinodal da Igreja particular de Belo Horizonte, com seus projetos pastorais na 
conscientização das pessoas dos problemas sociais e sua inserção na vida pública. 

Palavras-chave: Sinodalidade; Arquidiocese de Belo Horizonte; Presença pública; 
Política; Política; Evangelização 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: A AÇÃO DOS PURITANOS COMO GRUPO DE PRESSÃO 
PARA IMPLANTAÇÃO DA DEMOCRACIA MODERNA 

Autor: FABIO JOSE BARBOSA CORREIA 

Resumo:  
O puritanismo da Inglaterra do século XVII foi um movimento eminentemente 
religioso e com razões primordialmente religiosas. Porém, não é raro encontrá-lo 
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sendo classificado, também, como um movimento político popular.  Os puritanos 
queriam uma reforma mais ampla na igreja da Inglaterra, mas logo perceberam que 
não isso não seria possível sem engajamento político, visto que a igreja era estatal 
e, portanto, governada, de certa forma, pelo político monarca.  Responsáveis diretos 
por provocarem duas importantes revoluções, a saber: a revolução puritana (1640) 
e a revolução gloriosa (1688), tendo participação direta na prisão e decapitação do 
Rei Carlos I, o que prefiguraria o fim de governantes escolhidos pelo 'sangue' e pelo 
'berço' e o início de um governo cujos representantes seriam escolhidos pelo povo.  
Ainda que por pouco tempo, os puritanos, de fato, conseguiram implementar uma 
reforma na igreja da Inglaterra, aproximando-a de conceitos 
reformados/calvinistas, especialmente no que diz respeito à sua eclesiologia. A 
igreja deixou de ser governada por bispos e passou a ser governada por oficiais 
leigos, eleitos pelo povo. Em meio à essa 'guerra religiosa' para reformar a então 
igreja estatal episcopal, que sempre flertou com o romanismo, os puritanos 
ganharam projeção e força política e passaram a atuar e a fazer pressão para que 
sua forma de governo eclesiástico se estendesse ao governo secular.  Assim, os 
puritanos, partindo de um conceito religioso, acabaram por contribuir para o 
surgimento da democracia moderna, também chamada de democracia 
representativa.   

Palavras-chave: Puritanos; Puritanismo; Democracia; Representantes; Eclesiologia 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: O FUTURO DO CRISTIANISMO: SECULARIZAÇÃO, ÉTICA E 
POLÍTICA 

Autor: Felipe de Queiroz Souto 

Coautor(es):  
Rondinele Laurindo Felipe  

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Se propõe nesta comunicação articular o sentido de secularização proposto por 
Vattimo com os desdobramentos de sua teoria na ética e na política. A proposta de 
reflexão para entender as ideias de Vattimo configura-se na possibilidade teórica 
de perceber no cristianismo um fio secularizador da história do Ocidente ou, em 
outras palavras, há no cristianismo um enfraquecimento das estruturas fortes da 
metafísica. Essas estruturas são violentas. Esse enfraquecimento/secularização é 
correlato ao princípio da kénosis. Assim, a ideia de cristianismo em Vattimo passa 
pela compreensão da kénosis divina enquanto secularização, afim de atingir a 
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dissolução da violência. A hipótese de Vattimo é que o movimento kenótico traz 
para a história do Ocidente o único conceito bíblico que pode ser entendido como 
apelo prático e não como imposição metafísica, a saber, a caritas. Kénosis e caritas 
são elementos originários da mensagem judaico-cristã que é responsável pela 
secularização do mundo moderno devido o anúncio de um Deus histórico e, por 
isso, enfraquecido. Nossa hipótese é de que esse movimento do cristianismo acaba 
transformando a religião em ética. De modo que todo esforço da mensagem cristã 
é de ser lida não como uma mensagem metafísica, mas como um princípio de 
convivência entre os sujeitos. Nas obras mais recentes de Vattimo ele conecta sua 
compreensão de religião à política, desta forma, seria a política o espaço de plena 
realização do cristianismo por meio da caritas? Diante dessa questão, abordaremos 
a bibliografia especializada produzida por Vattimo e seus comentadores mediante 
uma leitura hermenêutica das fontes. 

Palavras-chave: Cristianismo; Kénosis; secularização; caritas; política. 

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: O Espaço Mítico do Poder Político: Religião e Estado no 
Brasil 

Autor: Fellipe dos Anjos Pereira 

Resumo:  
A presente comunicação pretende problematizar os modos convencionais de 
apreensão e apresentação das relações entre o poder religioso e o poder político, 
mais especificamente a relação entre Religião e Estado, levando em consideração 
os fenômenos e acontecimentos históricos e atuais que cooperam para a produção 
de uma possível governamentalidade evangélica no Brasil (cf. FOUCAULT, 2008) ou, 
em outras palavras, para a consolidação de uma hegemonia (cf. LACLAU, 1985 e 
1996) política e cultural evangélica no país. Pretende-se experimentar uma inversão 
na perspectiva crítica da relação entre Religião e Estado no Brasil: Ao contrário do 
habitual, onde se critica uma suposta infiltração ou contágio do Religioso no poder 
de um Estado supostamente racional, como que 'purificado dos afetos, paixões e 
subjetividades religiosas' (LATOUR, 1995), quer-se pensar o Político do Estado 
moderno, questionando possíveis narrativas que sustentam uma ideia de 
racionalidade do Estado contra uma suposta regressividade social da Religião. Esta 
inversão pretende questionar, antes, o Estado — nos seus fundamentos e 
estratégias modernas (cf. BOURDIEU, 2014) e na história biopolítica de suas 
intervenções sociais, focalizando nossa análise naquelas movimentações e 
intervenções violentas realizadas às margens do Estado (cf. DAS, 2008), nos 
limiares do legal/ilegal, na zona de indeterminação da exceção política e humana. 
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Palavras-chave: Religião; Política; Governamentabilidade; Hegemonia; Evangélicos 

enbsp; 

Nº: 19 

 

Título da documentação: Religião na esfera pública e o seu debate com outros 
sistemas de crenças 

Autor: Filipe Rosa Chagas Francisco 

Resumo:  
Nas diversas expressões das sociedades ocidentais, encontra-se uma esfera 
pública na qual diferentes sistemas de crenças manifestem as suas opiniões. Em 
muitos casos, estes sistemas acabam por se posicionarem como antípodas, o que 
cria conflitos. Deste modo, uma tarefa da gestão do Estado é garantir que esses 
conflitos não cheguem a romper com a paz social. Logo, o próprio Estado está à 
procura de mecanismos que apresentarem uma proposta de resolução. Uma delas 
é a (re)construção de uma Comunidade Constitucional Inclusiva. Desta forma, 
surge o objeto da nossa investigação: a construção de um espaço público em que 
diferentes sistemas de crenças coexistam e modelem uma sociedade plural, tendo 
a própria religião como um dos sistemas participantes desse processo, bem como 
uma participação singular do modelo de construção social. Tal pesquisa insere-se 
no campo da filosofia jurídico-política e teologia pública, mais especificamente: i) 
pelas lentes do jusnaturalismo neoclássico que remete aos pensamentos do Doctor 
Angelicus e de John Finnis e; ii) de um estudo da teologia cristã (Alister McGrath) 
na sua correlação com outros sistemas de crenças, especificamente no campo da 
teologia pública. Os métodos de abordagem são tanto o método indutivo, quanto o 
dialético. Outrossim, serão usados dois métodos de procedimento como meios 
técnicos da investigação: O método histórico em que serão analisados alguns 
pontos nevrálgicos da relação da religião na Esfera Pública, através da disciplina da 
História das Ideias Políticas, e o observacional que estará em consonância com os 
casos concretos apresentados. 

Palavras-chave: Religião; Esfera pública; conflito; Direitos Humanos. 

enbsp; 
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Nº: 20 

Título da documentação: A DEMOCRACIA BRASILEIRA NA MIRA DO 
CONSERVADORISMO POLÍTICO-RELIGIOSO DA EXTREMA DIREITA: implicações 
para uma educação cidadã 

Autor: Flavio Cavalcante Veiga 

Coautor(es):  
Fábio Henrique Sales de Lima Lau 

Resumo:  
Este trabalho propõe-se a refletir sobre a configuração das relações entre política e 
religião nasociedade brasileira, particularmente, com a chegada da extrema direita 
ao poder no Brasil,que logrou êxito nas eleições de 2018 e que se utilizou de uma 
forte pauta religiosa e da moraljudaico-cristã como agenda política, dos discursos 
populistas explorando os costumes, dareivindicação de um patriotismo militarista 
no seio da sociedade e da desqualificação dapluralidade de pensamento intelectual 
e científico, constituindo assim, numa densa agendaultraconservadora na política 
e ultraliberal na economia. De modo particular, busca-secompreender os 
desdobramentos dessa agenda no contexto pedagógico e da autonomia 
dasinstituições de ensino e os reflexos para as gerações atuais e futuras, visto que 
trata-se de umespaço por excelência de construção de saberes, de qualificação 
para o mundo do trabalho eda formação crítico-cidadã. Não se exclui desse debate 
o sufocamento do financiamento dasinstituições públicas de ensino, 
imprescindível para a maioria dos segmentos sociais dasociedade brasileira. Esse 
texto compreende uma pesquisa bibliográfica apoiada nos seguintesautores: 
Castels (2018), Lacerda (2019), Py (2020), Safatle (2021), Freire (1996), 
Saviani(2005), Frigotto (2017), Duarte (2018). Entre as fontes, coletamos 
informações nos sitesoficiais do Congresso Nacional, partidos políticos e 
reportagens de veículos da imprensanacional. Portanto, esse estudo conclui que as 
estratégias de um projeto político autoritário em curso no Brasil, tolhem os saberes 
plurais, o livre pensamento e a pluralidade científica, comprometendo os preceitos 
constitucionais ao implementar o obscurantismo aliado a uma teologia autoritária 
como estratégia de dominação e de poder, colocando em risco, inclusive, a própria 
democracia. 

Palavras-chave: Democracia; Política e Religião; Conservadorismo e Teologia 
Autoritária; Educação e Cidadania. 

enbsp; 
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Nº: 21 

Título da documentação: Democracia Cristã - o contributo luterano. 

Autor: Francisca Jaquelini de Souza Viração 

Coautor(es):  
Davi Pereira do Lago  

Resumo:  
'Centrão' é uma expressão usada no Brasil com sinônimo de fisiologismo, 
infidelidade ideológica e tudo que há de mais reprovável na prática política.  Em um 
país polarizado, também há setores da sociedade em busca de uma 'terceira via', 
que simplesmente é nem um, nem outro. Estas características fazem que o 'centro' 
político seja algo difícil de se definir, até mesmo com significado e origem 
completamente diferentes do espectro do centro político europeu, oriundo e 
identificado com o surgimento dos partidos democratas cristãos no pós-Segunda 
Guerra Mundial. Parte da fundamentação ideológica do Partido Democrata Cristão 
Alemão tem origem na piedade luterana, muitos de seus líderes foram e são 
luteranos, como os inventores da Economia Social de Mercado, visão econômica da 
democracia cristã, Alfred Müller-Armack e Ludwig Erhard e a chanceler alemã 
Ângela Merkel. Neste sentido, a presente pesquisa tem por objetivo investigar a 
contribuição de luteranos no processo de formação e amadurecimento da 
Democracia Cristã Alemã e a construção do conceito de estado de bem-estar social 
nos países escandinavos, que segundo Robert Nelson em Lutheranism and the 
nordic spirit of social democracy: a diferent protestant ethic, está mais ligado ao 
que chamou de “luteranismo secular” e “herança cultural luterana comum”, do que 
dos partidos social-democratas de seus respectivos países. Em que este 
“luteranismo secular” contribuiu para formulação do conceito base da democracia 
cristã? Trata-se da união de liberdade e justiça social, através do vínculo da 
solidariedade. 

Palavras-chave: Democracia Cristã; Luteranismo; Centro Político. 

enbsp; 

 

Nº: 22 

Título da documentação: Bolsonaro e o Twitter: Uma análise dos possíveis arranjos 
políticos do presidente Jair Bolsonaro no Twitter 

Autor: George Jeovanholi Paradela 

Resumo:  
No dia 6 de agosto de 2019 o presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta no twitter 
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para levantar um questionamento: “O presidente pode misturar religião e política?”. 
Ele respondeu o seu questionamento afirmando qual era e é sua posição: “O Estado 
é laico, SIM. Mas o Presidente da República é CRISTÃO, como aproximadamente 
90% do povo brasileiro também o é.”. O presidente Jair Bolsonaro termina esta 
postagem com a citação de uma parte de um versículo bíblico de Romanos 8.31: 
'Se Deus é por nós, quem será contra nós?'. Esta afirmação do atual presidente é 
um exemplo, em nossa percepção, da instrumentalização da religião cristã que o 
mesmo realizou em sua campanha e agora realiza em seu mandato presidencial. 
Além desta instrumentalização, algo mais danoso está presente nas afirmações do 
presidente em nossa análise inicial, que é a legitimação de discursos e práticas 
contrárias aos princípios do estado laico. Temos como objetivo analisar os 
possíveis arranjos políticos no discurso do presidente Jair Bolsonaro, tendo como 
recorte algumas postagens realizadas na sua conta oficial da rede social twitter, em 
que ele utiliza de linguagens religiosas para legitimar seu governo e discurso 
político. Desejamos responder aos seguintes questionamentos: O que é laicidade? 
Quais são os desdobramentos da laicidade no brasil? As postagens e afirmações 
do presidente Jair Bolsonaro são um conflito aos princípios da laicidade? Quais os 
caminhos factíveis para uma presença pública da religião de forma madura e com 
sentido? 

Palavras-chave: laicidade; arranjos políticos; Jair Bolsonaro; twitter;  

enbsp; 

 

Nº: 23 

Título da documentação: O Tiranicídio como um dever moral e religioso: Reflexões 
a partir de João de Salisbury  

Autor: Gerson Leite de Moraes 

Resumo:  
João de Salisbury (ca.1120-1180) é uma das grandes figuras do medievo. Nascido 
na Inglaterra, estudou na França, onde frequentou a escola de Chartres, ali foi aluno 
de Pedro Abelardo (1079-1142). No seu retorno à Inglaterra, foi secretário do 
arcebispo de Canterbury, Thomas Becket (1118-1170). O conflito deste com o Rei 
Henrique II da Inglaterra, que acabou desembocando no assassinato do arcebispo 
por seguidores do Rei na Catedral de Canterbury, foi decisivo para as posições 
políticas de João de Salisbury. O Policraticus, uma obra escrita em estilo 
renascentista do século XII, reflete as posições políticas, filosóficas e teológicas do 
autor e, desde que foi publicada, gerou uma série de discussões e polêmicas. Entre 
as posições polêmicas está a defesa do tiranicídio. Neste trabalho, o objetivo é 
apresentar e analisar sinteticamente o tiranicídio em Salisbury, valendo-se 
principalmente dos livros III, IV, V e VIII do Policraticus, mostrando como sua teoria 
política ecoa ao longo da história ocidental, trazendo a lume o desafio moral de 
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conciliar a mensagem religiosa e a prática política na construção do espaço público 
em momentos de crise das instituições.  A moralidade cristã, historicamente 
pacifista, quando confrontada com a realidade política mais cruel, teve que 
responder a estes desafios de maneira concreta, e o fez de muitas maneiras.  As 
posições assumidas por Salisbury, mostram como é difícil conciliar no espaço 
público, os interesses políticos e religiosos.      

Palavras-chave: Tiranicídio; moral; filosofia política; teologia política; espaço 
público. 

enbsp; 

 

Nº: 24 

Título da documentação: Magia, Feitiçaria e Curandeirismo na imprensa 
ultramontana do século XIX: uma análise de semântica histórica  

Autor: Giovanna Frascati 

Resumo:  
A relação entre religião e política no espaço público tem sido tema de vários estudos 
contemporâneos na historiografia, assim como nas ciências sociais. A intenção da 
presente comunicação é apresentar uma pesquisa de mestrado em andamento, a 
qual busca averiguar como, na confluência do discurso religioso, científico e 
político, a imprensa ultramontana, editada no Rio de Janeiro na segunda metade do 
século XIX, construiu e significou discursivamente os conceitos de magia, feitiçaria 
e curandeirismo. Para tanto a metodologia da pesquisa se baseia na Análise de 
Discurso e na História dos Conceitos, de forma a averiguar a materialidade da 
linguagem veiculada pela imprensa ultramontana analisada, a relação entre texto e 
contexto, capaz de nos dar acesso às disputas de natureza religiosa, política e 
científica que informaram os usos sincrônicos dos referidos conceitos, bem as 
continuidades nas camadas de seus significados. A intenção é focar na História 
dos Conceitos, de matriz alemã, que tem como uma de suas inúmeras contribuições 
a de analisar a contingência da linguagem, bem como sua dimensão temporal (a 
semântica histórica), o que nos parece operacional para a análise da construção 
discursiva dos conceitos de magia, feitiçaria e curandeirismo, veiculados pela 
imprensa católica ultramontana no período em questão. 

Palavras-chave: magia; feitiçaria; curandeirismo; história dos conceitos; imprensa 
ultramontana 

enbsp; 
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Nº: 25 

Título da documentação: Tradicionalismo, Fascismo e Religião: uma análise sobre 
o contexto político brasileiro na atualidade 

Autor: Glauco Barsalini 

Resumo:  
A recente visita ao Brasil pela deputada alemã Beatrix von Storch, vice-líder do 
partido ultraconservador alemão AfD, e sua aparição com parlamentares 
governistas e membros do alto escalão do governo brasileiro, inclusive com Jair 
Bolsonaro, reascenderam os debates sobre o caráter fascista do atual presidente 
da República brasileira e da ala ideológica de seu governo. Em Guerra pela 
Eternidade, o pesquisador norte-americano Benjamin Teitelbaum demonstra qual é 
o elo de ligação fundamental entre os mentores do movimento tradicionalista 
contemporâneo, dentre eles, Olavo de Carvalho, conselheiro da família Bolsonaro e 
defensor da recuperação do “espírito originário” do povo brasileiro, a saber, os 
valores mais arcaicos e atávicos desta nação. Em Notas sobre o Fascismo na 
América Latina (1971), o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes afirmava haver 
um totalitarismo de classe na América Latina, que concorria com o fascismo 
também aqui presente e sobre o qual prevalecia. Apontava, todavia, o surgimento e 
provável crescimento de uma nova tendência de fascismo, o que denominou por 
fascistização global, a qual se articularia com a “democracia pluralista”. Na atual 
“democracia pluralista”, notabilizam-se discursos religiosos ultraconservadores, 
apoiados em uma teodiceia de caráter bélico e excludente, os quais se constituem 
enquanto importantes pilares ideológicos de sustentação de um núcleo 
bolsonarista. Esta comunicação testa, no contexto da política nacional, possíveis 
conexões entre o tradicionalismo, o conservadorismo religioso de tipo beligerante 
e excludente e o fascismo contemporâneos. O método é o bibliográfico, 
referenciado em Fernandes e Teitelbaum como, também, em bibliografia 
especializada da área das Ciências da Religião. 

Palavras-chave: tradicionalismo; fascismo; religião; política brasileira 

enbsp; 

 

Nº: 26 

Título da documentação: Imprensa, espaço público e espiritismo em São Paulo na 
primeira metade do século XX 

Autor: Grazyelle de Carvalho Fonseca 

Resumo:  
A presente comunicação busca refletir a atuação dos espíritas na imprensa 



 

 

 

 

220 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

paulista, na primeira metade do século XX. Por um lado, havia a imprensa espírita 
e, de outro, a imprensa comercial nas quais espíritas veiculavam curiosidades e 
posicionamentos acerca da doutrina. Fundou-se o Clube dos Jornalistas Espíritas 
de São Paulo (1948-1970), evidenciando uma busca de negociação entre a 
imprensa paulista e o espiritismo, bem como a confraternização de jornalistas que 
confessavam o espiritismo. Tratava-se de um associativismo profissional, mas que 
buscava realizar o estudo do espiritismo, articular congressos e divulgar os livros 
da chamada “Codificação Espírita”. Sendo assim, José Herculano Pires, sócio-
fundador do clube, ficou conhecido como um importante intelectual e jornalista no 
âmbito da doutrina, o qual também traduziu algumas obras de Kardec. O objetivo 
da pesquisa é estudar e analisar a relação entre espiritismo, imprensa e esfera 
pública.Trata-se de uma pesquisa de caráter documental e bibliográfico, no qual se 
busca articular um panorama histórico com pesquisas das ciências sociais e 
ciência da religião. Como a participação do espiritismo na imprensa comercial e a 
fundação do clube auxiliaram na expansão da doutrina na sociedade civil? Tal 
articulação aponta para a importância do letramento, da atuação de intelectuais e 
de categorias profissionais na doutrina espírita, como algumas das formas 
pertinentes de construção de legitimidade na esfera pública, diante da complexa 
interação entre católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, a política, o 
judiciário e os aparatos policiais. A formação de associação torna viável um lugar 
de debates distinto do controle das instituições oficiais. 

Palavras-chave: Espiritismo; imprensa; espaço público 

enbsp; 

 

Nº: 27 

Título da documentação: FAMÍLIA: UM CONCEITO CULTURAL E SOCIAL EM 
CONSTANTE (RE)CONSTRUÇÃO 

Autor: GUSTAVO LUZ GIL 

Resumo:  
O tema família esteve, por muito tempo, apartado das discussões acadêmicas no 
Brasil. Entretanto, com a evolução das discussões, em nível mundial, a família, 
passou a ser lembrada pela academia brasileira, muito em razão das influências 
desse importante instituto na vida singular dos indivíduos, bem como por meio da 
participação da família na esfera pública. Na antropologia Lévi Strauss (1983) se 
destacou ao apontar a necessidade de se reinventar e descontruir os conceitos 
tradicionais e normalmente aceitos de família. Para Lévi Strauss (1983) a família 
não é fruto de uma evolução social, mas sim entidade constituída a partir da 
vivência histórica e cultural de uma sociedade no tempo, merecedora de respeito 
em termos de suas alteridades e particularidades, vez que existem vários modelos 
de famílias dispersos pelo planeta, a saber: família monogâmica, poligâmica, 
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formadas por interesses econômicos etc. A família como fruto da vivencia histórica 
e cultura da sociedade, no Brasil, vem passando por mudanças significativas ao 
longo dos últimos anos, sendo visíveis os impactos dessas mudanças nas esferas 
religiosas, políticas e civis. O aspecto histórico, cultural, social e jurídico vem 
construindo e reconstruindo o conceito de família, incorporando princípios 
norteadores da dignidade da pessoa humana tendentes a garantir direitos e deveres 
entre os membros dos mais diversos arranjos familiares. A dimensão religiosa da 
família, a partir dessa nova visão, ampla e globalizante do instituto, deve dialogar 
com as mais diversas áreas e setores, dentre elas a política, o Direito etc. 

Palavras-chave: Família.; Alteridade; Religião; Direito; Política 

enbsp; 

 

Nº: 28 

Título da documentação: O corpo político-teológico: Bento XVI o mistério do mal 
em Giorgio Agamben.  

Autor: henrique juvenal viana dos santos 

Resumo:  
O papa Bento XVI, ao justificar sua renúncia ao governo da igreja católica romana 
disse: 'Para governar a igreja é necessário também um vigor do corpo'. Essas 
palavras trouxeram para o âmbito eclesial e mundial sérias questões, dentre elas o 
exercício do poder, legalidade e legitimidade. Essa comunicação terá como base 
teórica a perspectiva teológico-política  do filósofo Giorgio Agamben;  a revisão 
bibliográfica tem como base a obra 'O mistério do mal- Bento XVI e o final dos 
tempos'. O objetivo é de compreender, analisar e refletir a renúncia do pontífice, e o 
desdobramento da análise de corpo: fraqueza do corpo, enfermidade do corpo, o 
corpo eclesial e a bi-partição desse corpo político-teológico. Esse gesto da 'grande 
renúncia' colocou em questão o exercício do poder, como também a legalidade e a 
legitimidade das nossas democracias. a relação poder temporal e espiritual. Um 
fato interessante é a dimensão pessoal e religiosa dessa decisão: o homem e o 
mistério de seu Deus, o mistério do mal e o sentido da eternidade como perspectiva 
e horizonte desse fato histórico. A legitimidade das instituições pode ser resolvida 
somente no plano do direito positivo? Esse acontecimento mostrou que um fato 
religioso pode ultrapassar a dimensão religiosa, chegando muito forte na dimensão 
prática e teórica da política. 

Palavras-chave: Teologia; política; corpo; mal 

enbsp; 
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Nº: 29 

Título da documentação: Uma proposta política -religiosa não violenta para o 
espaço público à luz de Gianni Vattimo. 

Autor: Irineu José Bottoni 

Instituição Financiadora: PUC CAMPINAS  

Resumo:  
Um mundo melhor, ao alcance de toda humanidade, parece ser ainda um grande 
sonho para a humanidade e muito longe de alcançarmos. Um Estado moderno com 
um exército maior e mais poderoso, com armas de grande poder de destruição 
capaz de esmagar e destruir os “potenciais inimigos” da civilização, parece uma 
ideia, e talvez até prioridade, ainda presente em muitos pensamentos de líderes 
mundiais. Gianni Vattimo é um filósofo Italiano contemporâneo, referência mundial 
com suas reflexões sobre religião, política e cultura. Sua ocupação é com a 
ontologia hermenêutica, acentuando sua ligação com o niilismo, trazendo nesse 
cenário atual uma proposta de espaço público, uma proposta político-religiosa de 
sociedade não violenta baseada na caridade. Para Vattimo, um novo pensamento, 
baseado em uma herança cristã, a “kênosis” de Deus, o abaixamento de Deus ao 
nível do homem, deve ser interpretada como sinal que o Deus não violento e não 
absoluto da época da metafísica tem como traço distintivo a mesma vocação ao 
enfraquecimento de que fala a filosofia de inspiração heideggeriana (VATTIMO, 
2018). Assim, elabora em seu “Pensamento Fraco” uma proposta que contrapõe as 
diversas formas de pensar o mundo. Pretendemos com esse trabalho analisar o 
“pensamento fraco” como um caminho de combate à violência, combate ao 
pensamento impositivo no espaço público. Um pensamento capaz da abertura ao 
outro, que traz a caridade como seu principal argumento para ação e transformação 
de uma sociedade. 

Palavras-chave: Pensamento Fraco; Violência; Vattimo; Caridade; Kênosis 

enbsp; 

 

Nº: 30 

Título da documentação: A produção social de um santo 

Autor: Ismar Dias de Matos 

Resumo:  
No pontificado de João Paulo II (1978-2005) veio à tona uma temática até então 
periférica na Igreja Católica: a questão dos beatos e dos santos. Antes desse 
pontífice era muito demorado e raro um processo de canonização. Como homem 
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do Concílio Vaticano II (1962-1965), o Papa Wojtyla buscou implementar as ideias 
conciliares que afirmavam a vocação universal à santidade e, para isso, buscou 
modificar a legislação canônica sobre o assunto, o que terminou por gerar uma 
grande quantidade de beatos e santos na Igreja e, portanto, no mundo. 
Pretendemos em nossa comunicação apresentar como se dá a produção social de 
um santo, evidenciando os diversos atores envolvidos – postuladores, promotores, 
testemunhas, fiéis em geral – mostrando também como essa ação transforma o 
espaço público envolvido no processo, incluindo aí, além dos especialistas 
canônicos, a rede hoteleira, de transportes de passageiros, a rede gastronômica e 
de diversos outros serviços necessários ao conforto dos fiéis. O autor tem 
experiência disso, pois foi postulador de uma causa de beatificação no interior de 
Minas Gerais, causa em andamento no Vaticano. A beatificação e canonização de 
um(a) santo(a) é, portanto, uma produção social de grande relevância, como tem 
sido demonstrado por vários estudiosos na atualidade. 

Palavras-chave: Palavras-chave: canonizações; atores envolvidos; mudança 
social; espaço público. 

enbsp; 

 

Nº: 31 

Título da documentação: Teologia pública e co-vulnerabilidade: uma reflexão sobre 
a dimensão afetiva das relações político-teológicas 

Autor: Jefferson Zeferino 

Coautor(es):  
Marcio Luiz Fernandes 

Resumo:  
A proposta de uma hermenêutica da carne (Kearney) concebe que a interpretação 
começa nas sensações corpóreas. Desse modo, considerar o aspecto afetivo das 
relações humanas e de sua organização social favorece uma compreensão 
complexa da questão religiosa na situação contemporânea (Tracy) e de suas 
interfaces com o político. A presente pesquisa, por meio de uma análise 
bibliográfica, se dedica à percepção do sofrimento (Ricoeur) e da vulnerabilidade 
(Stålsett) como fenômenos que se colocam na base de teologias movidas pelo 
contexto latino-americano e como caminhos de co-humanidade (Barth, 
Schillebeeckx). Assumem-se a arte e a literatura como modos de ver e alargar 
horizontes desde um método antropológico (Manzatto, Villas Boas). Entende-se 
que o problema de perspectivas teológicas totalizantes, exclusivistas, autoritárias 
e fundamentalistas (Barros) está para além de um debate de aplicação 
hermenêutica, uma vez que a teologia começa na pele (Zeferino e Fernandes). Entre 
ética e estética, nota-se uma lacuna empática em teologias que percebem o outro 
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como alguém a ser convertido no mesmo (Campos). Com isso, uma hospitalidade 
carnal correlacionada à uma hospitalidade linguística, permite a apropriação da 
noção de tradução (Ricoeur, Kearney, Dreyer) em sua significação intralinguística, 
interlinguística e intersubjetiva no processo de vulnerabilidade e sofrimento 
compartilhados e, de tal modo, na dinâmica de tradução das feridas (Kearney). Para 
explicitar tal proposta, oferece-se uma leitura público-teológica (von Sinner, 
Forster) da poesia “América Latina” de D. Pedro Casaldáliga em relação com o 
mural do Santuário dos Mártires da Caminhada de Cerezo Barredo e com a 
escatologia espacial de Vítor Westhelle. 

Palavras-chave: Teologia Pública; Teologia Política; Hermenêutica da Carne; Co-
vulnerabilidade. 

enbsp; 

 

Nº: 32 

Título da documentação: ASSEMBLEIA DE DEUS E SUA ATUAÇÃO NO ESPAÇO 
PÚBLICO: POLÍTICA, AÇÃO SOCIAL E ECOLOGIA 

Autor: JONAS JOSE DE OLIVEIRA MARIA 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica (PUC) - Paraná 

Resumo:  
A presente comunicação tem o objetivo analisar de modo fundamentado a relação 
das Assembleias de Deus com a política, ação social e ecologia, com a hipótese de 
que as ADs brasileiras estão engajadas nas questões políticas, comprometidas 
com os projetos sociais e envolvidas com os desafios ambientais, ou seja, uma 
teologia pública das ADs. Para esta análise se usará os materiais de divulgação da 
denominação, ou seja: As Lições Bíblicas, da revista trimestral utilizada na Escola 
Dominical, o Jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial de divulgação das ADs 
brasileiras e os livros de autores nacionais que tratam sobre os três temas 
propostos: Política, ação social e ecologia. A proposta é observar o papel público 
da igreja no país, sob a hipótese que as ADs têm ampla atuação nestas três áreas 
delineadas na presente pesquisa.Objetivos:Essa relação dos membros das ADs 
com a política, ação social e ecologia é o objetivo geral do trabalho, que também 
pretende estabelecer objetivos específicos, por exemplo: analisar a formação 
histórica dos membros e sua relação e atuação com a política, ação social e 
ecologia desde sua fundação, em 1911; descrever e examinar a relação das ADs 
com os temas já citados no período de vinte anos, desde 2003 a 2022; e buscar uma 
contextualização e suas aprendizagens, avaliações e correções de 
rumo.Resultados e ConclusãoA presente comunicação faz parte do primeiro 
capítulo da minha tese de doutorado em teologia, sob a orientação do Dr. Rudolf 
von Sinner. 
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Palavras-chave: Assembleias de Deus; Política; Ação Social; Ecologia; Teologia 
Pública 

enbsp; 

 

Nº: 33 

Título da documentação: A presença protestante na política nacional: instalação de 
um fundamentalismo ético ou ampliação de conquistas democráticas? 

Autor: José Roberto Limas da Silva 

Instituição Financiadora: PROSUC/CAPES 

Resumo:  
A relação entre Igreja e Estado é uma experiência histórica amplamente 
documentada e debatida na sociedade ocidental. Não obstante, no âmbito da 
política brasileira, é um fato relativamente recente a aproximação da igreja 
protestante das esferas do poder político federal. O presente artigo tem como 
objetivo problematizar a relação entre política e religião no contexto do modelo 
político presidencialista brasileiro, apresentando um breve resumo do percurso 
histórico da relação entre as instituições políticas (materializadas no Estado) e a 
igreja protestante brasileira. A abordagem metodológica dessa discussão é 
basicamente documental-bibliográfica, estando estribada em duas bases. A 
primeira base bibliográfica discute textos de autores como Habermas e Derrida 
sobre a presença histórica da religião na esfera pública. A segunda base 
bibliográfica busca dialogar com textos e artigos recentes que denunciam, 
questionam e criticam a militância ideológica protestante nas esferas do poder 
político federal. Entrementes, o artigo apresenta e contextualiza a conflituosa 
relação entre Igreja e Estado no cenário atual da política brasileira, bem como a 
possibilidade da construção de um ideário ético-religioso normatizador da 
sociedade brasileira. Um dos mecanismos para discutir esse cenário de 
proximidade dos protestantes com as esferas do poder político é lembrar algumas 
experiências recentes de governos totalitários que buscaram legitimidade 
escudando-se em princípios ético-religiosos. Finalmente, esse artigo conclui, em 
decorrência da aproximação acrítica da igreja protestante das esferas do poder 
político federal, a possibilidade de legitimar governos totalitários e intolerantes com 
as liberdades individuais.  

Palavras-chave: Protestantes; Estado; Fundamentalismo; Política. 

enbsp; 
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Nº: 34 

Título da documentação: Teologia do Domínio ‘à brasileira’: origens, adaptações e 
consequências 

Autor: Leonardo Davi Crespo Santana 

Coautor(es):  
Eliseu Pereira 

Instituição Financiadora: PUC-Rio 

Resumo:  
A realidade do cenário brasileiro é perturbadora. Diante de uma pandemia que já 
ceifou mais de 560 mil vidas no Brasil, vive-se, de forma simultânea, um 
agravamento dos discursos de ódio, sobretudo pela instrumentalização perversa 
do discurso religioso por parte de governantes ligados a movimentos 
fundamentalistas de extrema direita. Nesse contexto, faz-se tarefa urgente refletir 
sobre as origens, características e consequências dessa articulação político-
religiosa que tem como pano de fundo a Teologia do Domínio. Nessa análise se 
abordará a influência e adaptação da Teologia do Domínio ao contexto brasileiro. 
Para tanto serão utilizados textos fundantes do movimento nos EUA e se analisará 
sua influência na igreja evangélica brasileira, situando os fatos com análise 
bibliográfica de livros, periódicos e pesquisa em recursos audiovisuais. Segundo a 
Teologia do Domínio, os cristãos devem controlar as 'Sete Montanhas', como os 
teóricos se referem às áreas estratégicas da sociedade: família, religião, artes e 
entretenimento, mídia, governo, educação e empresas. O objetivo é instituir uma 
nação e um governo cristãos.  Aqui no Brasil, essa teologia surge inicialmente no 
movimento neopentecostal, sendo mais conhecida como Teologia da Batalha 
Espiritual, integrando no seu escopo a Teologia da Prosperidade, e avançando, nas 
décadas seguintes, para as denominações pentecostais e históricas. A Teologia do 
Domínio atinge seu ápice no Brasil com a eleição do atual presidente da república, 
numa clara e deturpada instrumentalização do discurso religioso e cristão, e ajuda 
a explicar o fenômeno da união entre a extrema-direita e o fundamentalismo 
religioso cristão. 

Palavras-chave: Direita Cristã; Fundamentalismo; Teologia da Prosperidade; 
Teologia do Domínio; Escatologia 

enbsp; 
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Nº: 35 

Título da documentação: Encarceramento e Religião: possibilidades abolicionistas  

Autor: Lucas Henrique Pereira Duarte 

Resumo:  
A presente comunicação é fruto da pesquisa de mestrado desenvolvida no 
PPGT/PUCPR, intitulada "É Melhor tirar a cadeia": contribuições da teologia pública 
para a superação do encarceramento. As prisões brasileiras abrigam a terceira 
maior população carcerária do mundo e primeira da América Latina, em condições 
marcadas pelo encarceramento em massa, a seletividade penal e torturas. Nossa 
pesquisa ocupou-se das prisões em sua relação com a teologia, problematizando 
a manutenção e o fortalecimento do encarceramento através de contribuições 
teóricas e materiais das igrejas cristãs. Por meio da pesquisa bibliográfica, a partir 
das referências teóricas de uma teologia pública e da criminologia crítica, buscou-
se 1) desnaturalizar as prisões por suas conexões originárias a contextos 
específicos e disposições próprias do modo de produção capitalista, bem como 
descrever suas modulações na contemporaneidade; 2) investigar as contribuições 
teológicas e as práticas eclesiásticas para reforma, manutenção e expansão da 
privação de liberdade como central na resolução de conflitos e secularmente 
desenvolvida como técnica de governo, apresentando exemplos concretos; 3) 
propor um olhar disruptivo e propositivo para a reflexão e prática das igrejas como 
possibilidade para superação do encarceramento e um novo olhar para noções 
como crime, justiça e democracia. O argumento desenvolvido aponta para 
anecessidade de investir no estudo crítico das prisões no campo da Teologia e 
Ciências da Religião, que partindo de contextos específicos e concretos possa 
desmontar as prisões e ressituar a teologia em seu horizonte libertador, 
desenvolvendo saberes e práticas deslegitimadoras das penas e das prisões. 

Palavras-chave: Prisões; Teologia Pública; Abolicionismo Penal. 

enbsp; 
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Nº: 36 

Título da documentação: A Religião como comunicação e poder político no 
desenvolvimento do net-ativismo 

Autor: LUCIANO ALVES PEREIRA 

Coautor(es):  
Mayllon Lyggon De Sousa Oliveira 
 

Resumo:  
O poder comunicacional da religião foi politizado, e passamos a viver uma luta 
midiática por narrativas e entendimentos divergentes, estabelecendo assim, poder 
sobre a sociedade. Os atores do espaço público religioso tornaram-se 
protagonistas da difusão das informações. Buscamos compreender o papel da 
religião como comunicação e poder político no desenvolvimento do net-ativismo. 
Para isso, realizamos um estudo observacional do debate público, postagens e 
interações dos principais líderes religiosos alinhados ao atual governo e o nível de 
engajamento produzido no Twitter, no período do julgamento do Supremo Tribunal 
Federal sobre a abertura dos templos em meio à pandemia, período de tensão 
dialógica, afim de observarmos o nível de movimentação e presença de 
cyberativismo religioso.A revolução tecnológica deu vida e voz aos que viviam na 
incomunicabilidade, e que agora foram emancipados existencialmente no 
ecossistema das redes, e fez surgir um cyberativista religioso engajado em novas 
relações sociais para reafirmar valores e atitudes religiosas e política, um ativista 
reticular que utiliza as mídias sociais como espaço público de atuação.Por fim, 
inferimos a necessidade de aprofundarmos os estudos para fundamentar a reflexão 
sobre o nível considerável de autonomia que a revolução tecnológica proporcionou, 
esse net-ativista religioso. A identificação deste perfil de cyberativismo, tornou-se 
estratégica aos interesses políticos e religiosos. Dessa forma, ideologias e práticas 
de governo, ganham novos formatos com contornos próprios do dogmatismo 
religioso, e passam também a serem distribuídas e defendidas pelas redes sociais 
e adentram a outras redes não formadas necessariamente por grupos religiosos. 

Palavras-chave: Religião; comunicação; net-ativismo; política; 

enbsp; 
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Nº: 37 

Título da documentação: A inserção política dos Batistas Brasileiros 

Autor: LUIZ TARQUINIO PONTES NETO 

Resumo:  
Sempre houve variados questionamentos acerca da viabilidade ou não da 
participação pública dos batistas brasileiros. O presente estudo, portanto, visa a 
analisar a inserção pública dos batistas brasileiros, a partir das declarações de fé 
da CBB (Convenção Batista Brasileira). O método da utilizado para a pesquisa foi 
bibliográfico-documental qualitativo, isto é, foram utilizados tanto escritos de 
teóricos de escola, com vasta cognição a respeito do tema, bem como documentos 
oficiais da CBB (Convenção Batista Brasileira). Para os batistas vinculados à 
Convenção Batista Brasileira, os cristãos devem participar ativamente da vida 
social, econômica e política com o espírito e princípios cristãos, devendo assumir 
responsabilidades cívicas como um serviço prestado a Deus e à humanidade. Ou 
seja, segundo a CBB, os cristãos devem participar dos movimentos públicos com o 
intento de proceder transformações reais no corpo social.  Os batistas brasileiro 
não se dignam abster-se de questões políticas, mas devem lutar e opor-se contra 
toda expressão de maldade, pois a Igreja e o cristão, individualmente, têm a 
obrigação de pelejar contra tudo que se distancia do bem. Além disso, como sal da 
terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que 
tende ao bem comum da sociedade em que vive. Desta sorte, o cristianismo, 
segundo os batistas brasileiros, não deve negligenciar tal chamado. Busca-se 
compreender o que os cristãos batistas brasileiros pensam acerca da vocação 
pública do cristão auxiliará no fomento da reflexão pública da Igreja.  

Palavras-chave: Batistas brasileiros; batistas na política; CBB e a teologia pública.  

enbsp; 

 

Nº: 38 

Título da documentação:  O Avanço do Fundamentalismo Católico nas Redes 
Sociais no Brasil 

Autor: Marcelo Amaral Lanfranchi  

Resumo:  
Impulsionados pelo avanço e alcance das redes sociais, vistas ultimamente não 
somente como entretenimento, mas como fonte de informação e encorajados pela 
polarização política que tem afetado massivamente a mídia, perfis pessoais como 
do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior ou do youtuber Bernardo Küster, bem 
como de instituições como o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, Centro Dom Bosco 
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ou Monte Carmelo, representado pelo Frei Tiago de São José, têm arregimentado 
milhões de seguidores em plataformas como o Youtube com discursos raivosos 
contra a Teologia da Libertação, acesso à comunhão para casados em segunda 
união ou o que por eles é chamado de “ideologia de gênero”. Assumem posições 
religiosas anteriores ao Concílio Vaticano II e são ferozes críticos do papado de 
Francisco.Afirmam ser sua missão a defesa da “verdadeira” doutrina católica, 
vítima de uma ideologia “esquerdista” e consequentemente a luta contra o avanço 
de ideias comunistas.O objetivo deste trabalho é analisar a influência desses 
grupos nas comunidades católicas não só em relação à religião e seus aspectos 
sociais, mas também em sua atividade política.O estudo se baseia na análise de 
materiais dos sites dos personagens acima citados, bem como em suas redes 
sociais, principalmente no Youtube, fonte de maior visibilidade.  

Palavras-chave: Conservadorismo; fundamentalismo; redes sociais 

enbsp; 

 

Nº: 39 

Título da documentação: A Teoria do Discurso de Laclau como possibilidade de 
fundamentação em torno da Política e da Religião 

Autor: Marcelo Silva de Barros 

Instituição Financiadora: NAS - PUC Campinas 

Resumo:  
A pesquisa à priori se propõe a compreender os sentidos das narrativas veiculadas 
pela Igreja Universal do Reino de Deus, na plataforma de streaming, Univervideo, 
sobre a política. Para essa análise, far-se-á o aprofundamento sobre a Teoria do 
Discurso de Ernesto Laclau, como possibilidade de fundamentação em torno da 
Política e da Religião, sobretudo, como chave teórica para o entendimento das 
práticas discursivas sociais que se articulam nesse cenário religioso, à medida em 
que se estabelece um sistema de relações sociais, embora, com discursos 
semelhantes, mas que diferenciam-se e têm sentidos plurais em suas variações 
contextuais, fundamentalmente, em suas particularidades. Os objetivos 
fundamentais são a fruição do aparato teórico e de algumas categorias utilizadas 
por Laclau, tais como: contingência, hegemonia e antagonismo e sua aplicação ao 
campo das Ciências da Religião de modo a contribuir para a construção epistêmica 
acerca do objeto em questão. Os resultados esperados com a pesquisa são a 
apropriação das categorias supramencionadas e das possibilidades teóricas que 
se vislumbram pela utilização metodológica para análise e inferência acerca dos 
múltiplos discursos em disputa tanto na esfera religiosa quanto política. Portanto, 
a investigação sobre o método possibilitará uma melhor aproximação do fenômeno 
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religioso e a abertura de possibilidades de leitura e interpretação da realidade no 
que tange à constituição e difusão discursiva dessas demandas sociais.   

Palavras-chave: Teoria do Discurso; streaming da IURD; difusão discursiva; 
política; religião 

enbsp; 

 

Nº: 40 

Título da documentação: EVANGÉLICOS NO PODER: A POSTURA MESSIÂNICA QUE 
AMEAÇA O ESTADO LAICO BRASILEIRO. 

Autor: Marcos Leandro Cerveira 

Coautor(es):  
Mirian Rejane Flores Cerveira 

Instituição Financiadora: PUC-RS 

Resumo:  
A Reforma protestante preconizou a separação entre Igreja e Estado. A experiência 
Medieval da Igreja romana havia provocado males irreparáveis e marcara o 
sentimento europeu da época. As igrejas históricas receberam durante a sua 
formação, orientações claras sobre a importância desse fundamento. O tempo 
passou e a Igreja evangélica cresceu; o crescimento se deu de forma significativa 
nos ramos pentecostais e neopentecostais. Em 2018 os evangélicos são decisivos 
na eleição do candidato messiânico com o slogam: “Brasil acima de tudo e Deus 
acima de todos. ” Evangélicos foram colocados em ministérios estratégicos 
externalizando ações pautadas pela fé pessoal em detrimento dos interesses 
coletivos da nação. Nesta perspectiva nos debruçaremos em uma apreciação de 
como tem se comportado os políticos evangélicos Brasileiros frente ao atual quadro 
que se desenha em nosso país.A presente pesquisa é bibliográfica e documental, 
apoiada nos documentos oficiais de nomeação de cargos do governo brasileiro. Os 
resultados da pesquisa demonstram que houveram indicações de lideranças 
evangélicas para ministérios e secretarias relevantes. As análises demonstram 
uma mudança no eixo de compreensão sobre a separação entre estado e igreja na 
postura de lideranças evangélicas brasileiras que estão no poder. (PROPONENTE 
NÃO COMPLETOU O NÚMERO DE PALAVRAS EXIGIDAS, PROPONENTE NÃO 
COMPLETOU O NÚMERO DE PALAVRAS EXIGIDAS, PROPONENTE NÃO 
COMPLETOU O NÚMERO DE PALAVRAS EXIGIDAS, PROPONENTE NÃO 
COMPLETOU O NÚMERO DE PALAVRAS EXIGIDAS.) 

Palavras-chave: Evangélicos; Estado ;Políticos; Fé 

enbsp; 
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Nº: 41 

Título da documentação: A religião no debate público: A postura da escola 
confessional em uma sociedade laica 

Autor: Neimar Plack Brauwers 

Resumo:  
A religião no debate público, em sociedades democráticas laicas, é um desafio à 
reflexão, tanto dos religiosos quanto dos não-religiosos, pois lida com a liberdade 
e a igualdade do cidadão. Dentro deste contexto, as escolas confessionais, que 
ocupam um espaço significativo na comunidade educacional brasileira, precisam 
refletir sobre a postura pedagógica e teológica, pois participam na formação dos 
cidadãos. Além disto, difundem seus valores confessionais, e preparam futuros 
debatedores públicos, que por meio de suas opiniões e conceitos participarão do 
mundo da vida quanto da política. Para debater a questão da religião no debate 
público e pensar a participação das escolas confessionais, recorre-se às 
contribuições de dois pensadores, Jürgen Habermas e John Rawls, que discutem, a 
partir de pontos de vista distintos, o lugar da religião no debate público, seja no 
mundo da vida ou na política, considerando a forma dialogal e discursiva um 
caminho para possibilitar uma participação democrática de religiosos e não 
religiosos na esfera pública. Em relação à escola confessional, dentro de uma 
sociedade laica, a premissa segue na mesma direção, ou seja, há um direito 
constitucional de existência como entidade, mas é fundamental que seja 
compreendido o papel e responsabilidades públicas da escola confessional, em 
participar na construção do pensamento, com o desafio de encontrar meios de 
trabalhar a ideia pedagógica e teológica de modo dialogal, considerando o princípio 
laico do Estado. Portanto, nesta comunicação, partindo da premissa pós-secular de 
Habermas, será debatido o lugar da escola confessional no debate público em uma 
sociedade laica.  

Palavras-chave: Pedagogia Teológica; Educação; Pós-Secular; Diálogo; Cidadania 

enbsp; 

 

Nº: 42 

Título da documentação: LIBERDADE RELIGIOSA E INTERVENÇÃO DO ESTADO: O 
FECHAMENTO DE TEMPLOS DA UNIVERSAL EM ANGOLA 

Autor: Renato Arnellas Coelho 

Resumo:  
Introdução: A liberdade religiosa é um tema delicado quando se trata das relações 
entre religião e política. Sua relevância foi reconhecida pelo Concílio Vaticano II 
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(1962-1965) ao dedicar uma Declaração especificamente sobre esse assunto de 
título Dignitatis Humanae. Longe de ser um problema pontual do século passado 
quando ocorreu o Concílio, ainda hoje as relações conturbadas entre religião e 
Estado deixam marcas no dia a dia das pessoas, donde revisitar a declaração 
Dignitatis Humanae ainda pode trazer luzes para entender melhor se o conceito de 
liberdade religiosa está sendo usado de modo adequado ou abusado para fins 
particulares. Objetivos: Identificar uso adequado da noção de liberdade religiosa 
para evitar abusos quanto aos seus justos limites. Método: Análise do caso do 
fechamento de todos os templos da Universal do Reino de Deus em Angola em 2020 
e comparando esse caso com os princípios expostos pelo documento Dignitatis 
Humanae. Resultados e conclusão: O governo de Angola, no caso analisado, não 
infringiu a liberdade religiosa de modo abusivo ao tomar a decisão drástica de 
fechamento dos templos da Universal, tendo agido no âmbito da justa ordem da 
sociedade conforme prevê o texto de Dignitatis Humanae, não invadindo a esfera 
estritamente religiosa, mas coibindo possíveis crimes de corrupção, o que diz 
respeito à esfera civil. 

Palavras-chave: liberdade religiosa; dignitatis humanae; Angola 

enbsp; 

 

Nº: 43 

Título da documentação: A direita radical e os usos da religião: uma faceta de uma 
contrarrevolução silenciosa 

Autor: Rodrigo Coppe Caldeira 

Instituição Financiadora: PUC Minas 

Resumo:  
O populismo de direita tem sido objeto de inúmeros estudos pelo mundo a partir 
das mais variadas perspectivas teóricas. Os estudos se concentram no âmbito dos 
seus impactos no que é geralmente denominado de crise da democracia liberal e 
seus principais aspectos constitutivos. Nota-se um déficit de análises que 
exploram da presença do fator religioso como um elemento nessas experiências 
políticas, geralmente fornecendo representações e imagens para a sua 
constituição. São inúmeras as formas de como as religiões se organizam e se 
envolvem com a nova direita populista. Diferentemente da Europa, em que o papel 
da herança cristã será retomado pela direita populista continental em vista de um 
possível perigo externo que avança com as ondas migratórias – o Islã –, no caso 
brasileiro o inimigo é compreendido, especialmente, como interno e identificado 
com a o espectro da esquerda política, particularmente o que denominam de 
"marxismo cultural", mas responde a interesses estrangeiros. Esta comunicação 
tem escopo introdutório e visa oferecer uma breve reflexão e uma porta de entrada 
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às investigações que visam se debruçar sobre os usos da religião como um dos 
elementos constitutivos dos discursos da nova direita radical, focando não em 
casos específicos, mas em discussão mais alargada a fim de balizar possíveis 
investigações sobre o fenômeno. Para tanto, se organiza metodologicamente a 
partir de viés interdisciplinar e de pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave: Religião; nova direita radical; populismo de direita 

enbsp; 

 

Nº: 44 

Título da documentação: A política moderna como sistema de salvação 

Autor: Rodrigo de Abreu Oliveira 

Resumo:  
Segundo a teoria voegeliniana, a modernidade, tomando como parâmetro os 
movimentos gnósticos e utópicos, possui como finalidade moldar a realidade e 
oferecer uma sociedade em que o ser humano terá acesso a uma vida sem 
sofrimentos. A felicidade, neste caso, é entendida como uma satisfação 
intramundana, a partir da qual o ser humano não terá nenhum contato com a 
transcendência, pois esta terá sido totalmente desvinculada da realidade. A 
realidade, para Voegelin, manifesta-se como uma tensão dramática entre 
imanência e transcendência. Se a Antiguidade conseguiu equilibrar esses dois 
polos, a partir de uma conceituação e simbolização da realidade que proporciona à 
consciência uma abertura para a compreensão da realidade em sua forma mais 
integral possível, a modernidade é um contínuo fechamento. É a partir desse 
reducionismo imanente que perscrutaremos a concepção da estrutura política de 
salvação promovida pelo nazismo, tomando como referência as seguintes obras 
voegelinianas: A nova ciência da política, Religiões Políticas, Hitler e os alemães e 
os seus Ensaios. A finalidade é demonstrar que a política moderna é gnóstica na 
sua essência, sendo movida por um esforço contínuo para atingir um tipo de vida 
que seculariza a religião e a altera para adaptá-la a uma ordem de valor imanente. 
O fim disso, segundo Voegelin, será a Religião Política dos estados totalitários. 
Assim, analisaremos o nazismo como sendo uma estrutura política de salvação. 

Palavras-chave: Política Moderna; Utopia; Gnosticismo; Religião Política. 

enbsp; 
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Nº: 45 

Título da documentação: AÇÃO, JUSTIÇA E PAZ: UTOPIA POLÍTICA E RELIGIOSA DE 
DOM HELDER CAMARA DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR 

Autor: Rosildo Henrique da Silva 

Resumo:  
Esse trabalho vem salientar a atuação do arcebispo de Olinda e Recife Dom Helder 
Camara no período da ditadura civil-militar brasileira, evidenciando o movimento  
Ação, Justiça e Paz, criado no dia 2 de outubro de 1968 no centenário do 
nascimento de Mahatma Gandhi. Um momento decisivo para a criação foi a 
Conferência de Medellín na Colômbia onde a Igreja Católica fez a opção pela causa 
dos pobres e marginalizados. O objetivo é analisar a ação política e religiosa do 
movimento não violento Ação, Justiça e Paz.1968 foi um período conturbado 
nacional e internacionalmente, pois foi implantado no Brasil o Ato Institucional nº 
5, radicalizando a ditadura militar, havendo, com isso, um crescimento vertiginoso 
da violência estatal. A metodologia utilizada foi qualitativa, pesquisando e 
submetendo ao tratamento das informações as cartas circulares, palestras e 
discursos de Dom Helder. A Ação, Justiça e Paz era um movimento político, atuando 
em favor de ações não violentas, conscientizando para as mudanças das estruturas 
sociais. Portanto, a AJP foi de suma importância para o arcebispo, levando-o a 
sonhar com a expansão em nível mundial, fundando, com isso, o movimento em 
várias partes do Brasil e nos países latino americano. Na concepção de dom Helder, 
para haver paz faz-se necessário justiça social. O movimento não tinha caráter 
passivo, ao contrário, instigava o povo à mobilização. 

Palavras-chave: Dom Helder; Ação, Justiça e Paz; Ditadura Militar 

enbsp; 

 

Nº: 46 

Título da documentação: TEOLOGIA PÚBLICA E MÍDIAS:  A ECLESIOLOGIA DA TV 
EVANGELIZAR À LUZ DE UMA IGREJA EM SAÍDA 

Autor: Sérgio Henrique Aparecido Cardoso 

Resumo:  
A eclesiologia conciliar se ocupa da relação da Igreja com o mundo (LG, GS), 
aspecto assumido no atual pontificado, sobretudo desde uma perspectiva de 
deslocamento da autorreferencialidade eclesial para uma igreja em saída (EG). Com 
isso, questiona-se como ou de que modo a Igreja Católica sinaliza Cristo em sua 
presença pública. Um recorte possível de análise dessa incidência social são as 
assim chamadas TVs de inspiração católica, algumas delas associadas à Signis 
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Brasil, que conta com reconhecimento da CNBB, dentre elas a TV Evangelizar, com 
sede na cidade de Curitiba/PR, possui um alcance de 10 capitais e 291 municípios. 
Seu presidente e principal personagem é o padre cantor Reginaldo Manzotti. Com 
base na análise de sua grade de programação, bem como haurindo de fontes que 
tem se detido ao exame desses meios de comunicação, objetiva-se identificar que 
tipo de eclesiologia é transmitida pela TV Evangelizar, confrontando-a com 
eclesiologia do Vaticano II e a do Papa Francisco de modo a explicitar semelhanças, 
singularidades e possíveis descontinuidades. Como resultado, apesar de nomear 
programas como “Igreja em Saída” ou “Alegria do Evangelho”, o que se percebe é 
uma ênfase devocional em programas conduzidos pela sua figura mais 
representativa, o padre Reginaldo Manzotti. Com isso, nota-se uma preocupação 
consolidada com uma religiosidade que pode promover uma espécie de fuga mundi 
desde práticas ensimesmadas de devoção e uma incapacidade de percepção de 
demandas sociais mais amplas, uma vez que, este veículo que ocupa uma 
concessão pública, abriga-se numa dinâmica que poderíamos compreender como 
autorreferencial. 

Palavras-chave: Teologia Pública; TVs Católica; Eclesiologia 

enbsp; 

 

Nº: 47 

Título da documentação: Kierkegaard, o amor edificante e o contexto social  

Autor: Sorel Celeste Tavarnez 

Resumo:  
Presente em todas as reflexões sobre o amor desde a sua elaboração, a primeira 
carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios é amplamente considerada até hoje como 
uma das mais completas definições de amor já escritas, tornando-se desde então 
fundamental seu estudo para a devida compreensão sobre o tema. Kierkegaard, em 
sua obra "As Obras do Amor" (1847), elucida trecho a trecho desta esplêndida carta 
no capítulo III-A: "O Amor Edifica".  No início do capítulo, Kierkegaard interpreta o 
sentido da palavra "edificar" como "construir algo, com a finalidade de elevar, a 
partir de uma determinada fundação", ou seja, o significado de edificar encontra-se 
atrelado ao sentido de fundação, sendo impossível a separação destes dois 
conceitos, visto que o amor é o fundamento de todas as coisas.  Ao longo do 
capítulo, o filósofo emprega o conceito de edificação nos trechos mais ilustres da 
carta de São Paulo aos Coríntios, transmitindo ao leitor de forma clara exemplos de 
como praticar o amor de forma a torná-lo um hábito diário, aplicável a todos os 
contextos e situações: baseando-se no pressuposto de que o amor encontra-se 
presente no próximo, de forma sistemática.  O amor possui uma característica 
exclusiva: ao contrário da sabedoria, conhecimento, experiência e bom senso, que 
são qualidades por si próprias, o amor é a única qualidade que não é dada por ela 



 

 

 
 

Caderno de resumos | 237 

 

mesma, ela existe para os outros. Dessa forma, o amor só o é por definição, se 
aplicado ao espaço público. 

Palavras-chave: Amor; Edificação; Espaço Público; Kierkegaard; Paulo de Tarso; 
Coríntios; 

enbsp; 

 

Nº: 48 

Título da documentação: Pensar em linhas: Notas epistemológicas e 
metodológicas para o estudo da linguagem teológica no espaço público 

Autor: Thiago Schellin de Mattos 

Resumo:  
A presente comunicação se refere aos apontamentos epistemológicos e 
metodológicos que embasam um projeto de pesquisa em desenvolvimento. Tal 
pesquisa versa sobre a linguagem teológica no que tange às suas formas de 
produção e mobilização na relação com os discursos que pautam a esfera pública, 
na configuração de distintos grupos protestantes na última década no Brasil. 
Buscou-se, a partir do reconhecimento da irrevogável pluralidade que constitui o 
chamado “espaço público” na sociedade contemporânea, as ferramentas 
conceituais na filosofia da diferença de Deleuze e Guattari (1995; 2011; 2012a; 
2012b) para verificar um aspecto que julga-se incontornável: o da “multiplicidade” 
das formações de sentido, modos de subjetivação, constituição de identidades e 
sociabilidades por meio de distintos agenciamentos teológicos e suas variações na 
composição de diferentes grupos cristãos articulados à esfera de ação no espaço 
público. Deste modo, a linguagem teológica pode ser concebida de um ponto de 
vista epistemológico, como produção de conhecimento em “linhas” e, sob um 
aspecto metodológico da pesquisa empírica, como mobilização dos sentidos e 
procedimentos em vista de percorrer e perceber a constituição dessas linhas. 
Linhas operando processos de “territorialização” e “desterritorialização”, “linhas de 
estratificação” e “linhas de fuga”, atualizadas em situações históricas 
culturalmente dinamizadas. Sob esta opção heurística, a linguagem teológica 
poderá ser verificada e analisada empiricamente enquanto movimento em seus 
processos de transformação e transitoriedade, ficando ainda a tarefa normativa da 
avaliação ética desses processos, como produção de um plano intensivo por onde 
circula o espírito do Evangelho como potência de acontecer. 

Palavras-chave: Linguagem teológica; Espaço público; Multiplicidade; Teologia 
pública; Linhas 

enbsp; 
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Nº: 49 

Título da documentação: Antropologia teológica para uma teologia política: 
reflexões sobre a política brasileira contemporânea a partir dos afetos 

Autor: Tiago de Melo Novais 

Resumo:  
De certo que compreender mais profundamente o ser humano é um 
empreendimento inacabado e por isso marcado pela provisoriedade teórica advinda 
dos diferentes saberes. No entanto, ainda que provisório, o entendimento 
antropológico se faz necessário para reflexão sobre a teologia política, sobretudo 
quando nos deparamos com o cenário contemporâneo do Brasil que evidencia o 
papel dos afetos na percepção política dos brasileiros. Dessa maneira, nosso 
objetivo é realizar breves reflexões sobre o papel fundamental dos afetos numa 
antropologia teológica, com vistas a contribuir com o campo da teologia política e 
suas propostas para o Brasil atual. Para isso, o método utilizado é de finalidade 
exploratória e conta com análise de fontes bibliográficas. Portanto, através de livros 
e artigos, demos dois passos em direção ao nosso objetivo. Primeiro, discutimos 
sobre a questão da antropologia filosófica, colocando em pauta o aspecto 
relacional e o afeto como elementos centrais do ser humano, os quais irão clarificar 
o caminho para repensar a teologia política sem recorrer à uma antropologia de 
cunho racionalista. Contudo, tais reflexões são realizadas através do olhar 
teológico, pressupondo o ser humano em sua condição de criatura, o que significa 
afirmar uma antropologia distintamente teológica. Segundo, a partir dos 
apontamentos anteriores, verificamos como essa perspectiva antropológica pode 
nos auxiliar na teologia política, com o intento de compreender o contexto sócio-
político em que nos encontramos. Por fim, concluímos que pensar na antropologia 
é um trabalho indispensável para que a teologia política seja efetiva em seus 
projetos. 

Palavras-chave:  antropologia teológica; teologia política; afetos; política brasileira 

enbsp; 

 

Nº: 50 

Título da documentação: Jornal Catolicismo: um porta-voz do catolicismo 
antimoderno entre as décadas de 1950-1970. 

Autor: Vinicius Couzzi Mérida 

Resumo:  
O Jornal Catolicismo foi fundado em janeiro de 1951 pelo bispo de Campos dos 
Goytacazes, Dom Antônio de Castro Mayer (1904-1991). Castro Mayer fundou este 
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jornal a pedido do leigo católico Plinio Correa de Oliveira, para que o grupo ligado a 
Plinio difundisse pelo Brasil, nas páginas de Catolicismo, o modelo de Igreja 
antirrevolucionário, conservador, antimoderno que militasse contra a esquerda 
política e as ideias reformistas que haviam dentro do catolicismo brasileiro na 
segunda metade do século XX. Não obstante ao trabalho desempenhado pelo bispo 
de Campos dos Goytacazes e por Plinio, o grupo contava com o forte apoio do 
atuante arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo de Proença Sigaud. Dessa forma, 
este grupo notabilizou-se pela atuante militância conservadora que conjugou 
projetos políticos e religiosos para o Brasil e outros países, nos quais havia 
correspondentes que participavam da ideologia do grupo 'catolicismo', que deu 
origem à Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. 
Este trabalho tem por objetivo analisar as páginas do jornal 'Catolicismo', dentro do 
recorte histórico compreendido entre as décadas de 1950, 1960 e 1970, que foi um 
período de grande tensão política no Brasil e de grandes reformas dentro do 
catolicismo romano e narrar como 'o catolicismo' foi um expoente do 
conservadorismo político e religioso na segunda metade do século XX. A 
metodologia é a pesquisa documental bibliográfica cujos resultados apontam que 
'Catolicismo' refletiu a mentalidade antimoderna, que caracterizou seu grupo 
mentor.  

Palavras-chave: Catolicismo; direita; antimodernidade; TFP 

enbsp; 

 

Nº: 51 

Título da documentação: Placas, das Igrejas aos Partidos  

Autor: VINICIUS FELIPE GOMES 

Resumo:  
A relação entre evangélicos e a política partidária tem sido alvo de atenções e 
estudos, devido a mudança de postura política deste grupo, que nas últimas 
décadas tem ocupado espaços políticos importantes no Brasil. Tal participação 
pode ser considerada relevante e fundamental desde o último pleito de 2018. Essa 
modificação proporciona a ascensão de pautas e debates sensíveis à sociedade, 
mas também a utilização desse capital político por parte de figuras públicas. Desde 
instituições a políticas públicas passam a ser e sofre influências dessas figuras que 
canalizam a representatividade do eleitorado evangélico. Diante do atual cenário, 
estabelecemos como ponto principal as seguintes perguntas geradoras: quais os 
fatos que levaram os evangélicos ao atual protagonismo político? como se dá a 
relação entre esses grupos e a política? Quais as escolhas partidárias e influências 
desses grupos? Existe uma unanimidade política no movimento evangélico? Neste 
trabalho temos como objetivo principal apresentar brevemente a relação entre 
evangélicos e grupos políticos partidários no Brasil. Teremos como objetivo 
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secundário a construção do atual cenário político do Brasil e a participação de 
evangélicos na formulação deste processo. Tais análises são fundamentais e 
relevantes uma vez que este grupo se destaca como protagonista no último pleito 
para o legislativo e executivo federal. 

Palavras-chave: Política; Eleições; Neopentecostais; Bolsonaro; Desigrejados; 
Nomadismo Religioso; Antipetismo 

enbsp; 

 

Nº: 52 

Título da documentação: RUMO A UMA IGREJA PROFÉTICA E DE ROSTO POPULAR: 
UMA CONTRIBUIÇÃO DA HERMENÊUTICA BÍBLICA EM MILTON SCHWANTES 

Autor: Wallace Soares da Cruz 

Resumo:  
Pesquisa analítico-propositiva da eclesiologia intuída na hermenêutica bíblica em 
Milton Schwantes. Considera-se, preferencialmente, o recorte dos aspectos bíblico-
teológico-pastorais captados nos textos deste biblista brasileiro, bem como as 
possibilidades de resgate-atualização de sua metodologia idiossincrática. Ou seja, 
o modo como ele teria interpretado e aplicado o texto bíblico em um horizonte 
revolucionário. Isso será realizado em três passos. Primeiro, procura-se descrever 
o contexto no qual este biblista teria emergido. Depois, serão apontadas algumas 
características do modelo de igreja que teria sido imaginado em sua trajetória 
acadêmico-pastoral. Por último, propõe-se o resgate-atualização das propostas 
eclesiológicas intuídas, como modelo de igreja plausível para o enfrentamento de 
alguns dilemas sociais que marcam o atual cenário brasileiro. A hermenêutica 
bíblica em Milton Schwantes e o seu modelo de uma igreja profética e de rosto 
popular são considerados elementos político-religiosos, à medida que demonstram 
intencionalidades político-sociais e procura desenvolver um pensamento crítico 
nas pessoas pobres, objetivando impulsioná-las à resistência e à luta por sua 
libertação. Busca-se, sobretudo, extrair da verificação a argumentação para 
constituir função das igrejas brasileiras, na ótica da pesquisa, bem como da 
atuação dos diferentes profissionais da religião em cujas circunstâncias imbriquem 
questões ligadas à religião em interface com os problemas sociais que se fazem 
sentir no atual contexto. 

Palavras-chave: Milton Schwantes; Igreja Profética e de Rosto Popular; 
Hermenêutica Bíblica. 

enbsp; 
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Nº: 53 

Título da documentação: DO SIGILO NAS LOJAS MAÇÔNICAS À MOBILIZAÇÃO NAS 
RUAS: PERCURSOS DO COMPORTAMENTO EVANGÉLICO NO CENÁRIO POLÍTICO 
BRASILEIRO 

Autor: Wander de Lara Proença 

Instituição Financiadora: Faculdade Teológica Sul Americana (FTSA) 

Resumo:  
O trabalho apresenta, em perspectiva histórica, percursos do comportamento 
evangélico em relação à esfera política no Brasil. De uma articulação sigilosa no 
interior de lojas maçônicas, no século XIX, passando-se pelo escapismo de uma 
escatologia voltada ao “celeste porvir” até os anos 1950, os evangélicos se 
engajaram no ativismo político a partir dos anos 1960, articulando a formação de 
uma bancada no Congresso Nacional e o apoio majoritário na eleição de um 
presidente militar declaradamente de direita em 2018, mediante mobilização de 
fieis nas ruas, seguido de ocupação expressiva de cargos administrativos no 
referido governo. No segundo turno daquele pleito, o candidato vencedor, não 
obstante permanecer oficialmente católico, foi identificado por uma maioria 
evangélica como seu representante ao trazer como parte de seu slogan de 
campanha a frase carregada de simbolismo, “Deus acima de todos”, prometendo 
assim defender a fé, a família e o combate à chamada ideologia de gênero nas 
escolas. Passada a eleição, pesquisas apontaram que 70% dos evangélicos 
votaram em Bolsonaro, representando cerca de 11 milhões de votos, número 
correspondente à diferença obtida sobre o concorrente petista. Buscando 
compreender fatores e circunstâncias que configuram estas práticas, articulam-se 
interfaces entre teologia e a nova história política, tendo como materiais de análise 
textos bibliográficos e fontes audiovisuais. 

Palavras-chave: Evangélicos; política; governos de direita; maçonaria. 

enbsp; 

 

Nº: 54 

Título da documentação: Protestantismo, Secularização e Modernidade em Max 
Weber 

Autor: Wanderley Pereira da Rosa 

Resumo:  
Essa Comunicação se propõe apresentar, de forma breve e com base em pesquisa 
bibliográfica, a forma como correntes do Protestantismo ajudaram a criar o 
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processo de secularização na modernidade tendo, como um dos seus substratos, 
não a criação, mas a consolidação do capitalismo. Ponto central para esta 
convergência foi o papel concedido pelos protestantes ao trabalho que, neste 
cenário, ganhou protagonismo na formulação de uma nova ética como apontou 
Max Weber.Weber identifica raízes religiosas no processo de secularização do 
mundo moderno. E essas raízes religiosas, segundo esse autor, seriam 
identificadas de forma especial na ética protestante do tipo puritano calvinista. 
Esse autor reconhece o surgimento da ideologia econômica capitalista como 
consequência não intencional, resultante da busca de redenção por parte de grupos 
religiosos identificados com o calvinismo e o puritanismo em geral, que deram 
configuração a um típico peculiar de protestantismo ascético. Weber identifica 
nesse protestantismo ascético uma forma peculiar de entendimento da salvação. 
À pergunta pela salvação seguia-se uma resposta ou uma interpretação peculiar a 
esse grupo religioso, caracterizada de duas formas: primeiro por uma visão radical 
da soberania divina, que define quem deve ser salvo e quem está condenado. Isso 
implica numa submissão igualmente radical do ser humano a Deus e em uma 
renúncia completa ao mundo, uma separação total deste. O ser humano não deve 
seguir o curso deste mundo, mas deve realizar nele a vontade de Deus. 

Palavras-chave: Protestantismo; Secularização; Ética Protestante; Capitalismo; 
Modernidade. 

enbsp; 

 

Nº: 55 

Título da documentação: Religião e violência: oportunidade perdida de influenciar o 
espaço público. 

Autor: Yamilka Hernández Guzmán 

Resumo:  
As igrejas participam do espaço público com o propósito de trabalhar juntas pela 
justiça, paz e reconciliação. A fé tem um enorme poder e influência na vida das 
pessoas. A religião às vezes exacerba a dinâmica de poder oculta, mas também tem 
o potencial de expor e revelar dinâmicas não ditas de poder, opressão e 
vulnerabilidade. Este trabalho se referirá à relação entre religião e violência. As 
mulheres cristãs cubanas fazem parte de um sistema de relações injusto e opressor 
que muitas vezes as priva de seus direitos a uma vida digna e com alegria, equidade 
e justiça. O empoderamento das mulheres é uma questão de análise e está presente 
no discurso de diversos atores sociais. Ao aplicar as teorias de empoderamento a 
um contexto de gênero em Cuba, destaca a necessidade das mulheres enfrentarem 
de forma crítica os problemas que as afetam diretamente e que foram 
historicamente ignorados. Empowerment é um conceito com componentes 
cognitivos, psicológicos, teológicos, políticos e econômicos. O trabalho analisa a 
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resposta da igreja evangélica cubana à violência de gênero nas ruas, lares e 
instituições religiosas hoje. Os mecanismos de opressão estão cada vez mais 
sobrepostos. O reconhecimento da identidade coletiva de gênero para a mudança 
é crucial na estratégia de empoderamento. A força coletiva é vista como o recurso 
transformador mais importante que as mulheres têm à sua disposição. 

Palavras-chave: Poder;  empoderamento,; igreja; mulher; espaço público. 

enbsp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST 1 - RELIGIÕES E FILOSOFIAS DA ÍNDIA 

 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: A FILOSOFIA DO SĀṀKHYAKĀRIKĀ E A SOTERIOLOGIA 
DOS 'DEUSES SEM DEUS' (PURUṢAS)  

Autor: Augusto Simões Cunha  

Resumo:  
Há cerca de 2000 anos, o Sāṁkhya se tornou a filosofia indiana mais representativa 
, influenciando de forma relevante todas as vertentes da tradição filosófica indiana. 
Pelo estudo desta escola filosófica, busca-se recuperar as bases fundacionais do 
pensamento filosófico indiano.A partir da apresentação da obra Sāṁkhyakārikā  de 
Iśvarakṛṣṇa, investigaremos a hipótese de considerar os múltiplos Puruṣas como 
“deuses sem Deus”, expressão cunhada por Caetano Veloso em sua música 
“Milagres do Povo”, inspirada pelo escritor baiano Jorge Amado: um ateu comunista 
que “simpatizava” com o candomblé:“Quem é ateu e viu milagres como eusabe que 
os deuses sem Deusnão cessam de brotar, nem cansam de esperar (...).”O termo 
“ateu” significa 'sem Deus'. Em sentido amplo, é a ausência de crença na existência 
de divindades. O ateísmo é oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a 
crença de que existe ao menos uma divindade. Ao mesmo tempo em que se 
declaram ateus, Jorge Amado e Caetano Veloso reconhecem que os negros 
escravizados no Brasil produziram verdadeiros milagres, ao preservar suas vidas, 
sua história e sua cultura ante a luta contra a escravidão.Ao se associar com a 
Prakṛti, os múltiplos Puruṣas, que são órfãos de uma divindade maior, são 
escravizados pelas vicissitudes da matéria, padecendo de vários sofrimentos 
descritos no início do livro Sāṁkhyakārikā. A erradicação do sofrimento seria “um 
verdadeiro milagre”, produzido a partir da discriminação que a consciência divina 
(mas sem Deus) de Puruṣa faz entre si e a Prakṛti. 

Palavras-chave: Sāṁkhya; Sāṁkhyakārikā; Soteriologia; Puruṣas; Prakṛti; Ateísmo; 
Caetano Veloso 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Śabda-pramāṇa: a palavra dos Upaniṣads como meio de 
conhecimento no Advaita Vedānta 

Autor: Bruno do Carmo Silva 

Instituição Financiadora: UFJF (FAPEMIG) 

Resumo:  
Desde os primórdios da tradição védica a palavra (śabda) é tida como uma força, 
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uma potência, uma entidade que se manifesta fundamentalmente por meio do som 
e, por vezes, por meio da escrita. Isso é tão forte na tradição védica que podemos 
evidenciar o poder da palavra, do som, no praṇava oṃkāra, i.e., o som primordial, 
sem início e sem fim, que ecoa ad infinitum ao longo dos tempos; Oṃ! A própria 
força dos mantras, que são fundados na estrutura da gramática sânscrita, nós 
apresenta um refinamento tal como o de uma belíssima composição musical. No 
entanto, proponho aqui, uma reflexão sobre o poder da palavra segundo os 
Upaniṣads, que são textualidades constitutivas do corpus védico, correspondendo 
ao seu nível último de compreensão (vedānta). Esse último nível da Revelação 
védica (śruti) é radicalmente soteriológico, é seu próprio telos. Portanto, possibilita 
a libertação (mokṣa) daquele que a conhece. Com efeito, a palavra upaniṣádica é 
tida como um meio de conhecimento (śabda-pramāṇa) eficaz e, portanto, legítimo. 
Mas para isso, é necessária uma chave-hermenêutica para sua plena 
compreensão. Sendo assim, deve haver um encaminhamento filosófico (sādhana) 
para a realização da palavra upaniṣádica. Nesse sentido, aqui neste trabalho, 
dedico-me à investigação e reflexão dos processos envolvidos na transmissão e 
compreensão da palavra upaniṣádica segundo a filosofia do Advaita Vedānta. 

Palavras-chave: Advaita Veda ̄nta; śabda-pramāṇa; Upaniṣads.  

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: A ludicidade “não-dual” dos sentidos: a hermenêutica 
tântrica de Abhinavagupta ao Bhagavad-gītā 

Autor: Daniel Faria Ribeiro 

Resumo:  
A proposta da comunicação é abordar algumas das imagéticas e significados 
atribuídos aos órgãos sensoriais no contexto soteriológico da tradição tântrica 
conhecida como Śivaísmo da Caxemira. Tal abordagem será feita a partir da leitura 
interpretativa que o grande filósofo caxemíri, Abhinavagupta, realizou do Bhagavad-
gītā, buscando extrair o que considerou como sendo o ensinamento “secreto” e 
essencial do texto védico: a relação entre ação sacrificial e ludicidade sensorial. Ou 
seja, além do valor paradigmático do binômio sacrifício/ritual enquanto eficácia e 
presença em toda ação e interação existenciais, Abhinava também salientava o 
lúdico/“prazer” (krīḍā) como paradigma igualmente indispensável de toda 
experiencialidade do Real. Como um interessante caso de intertextualidade, a 
hermenêutica do adepto tântrico é sensivelmente consubstanciada pelo horizonte 
compreensivo da tradição – e de suas diferentes escolas – a qual pertenceu; práxis 
e imagéticas diversas, tais como o 'círculo das divindades dos sentidos' (śakti-
cakra), ou a 'atitude de presença soberana' (bhairavīmudrā) na realização 
simultânea de um estado de interiorização contemplativa com a expansão 
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espontânea das esferas sensoriais do corpo, entre outros exemplos, compõem o 
contexto iniciático no qual Abhinavagupta moldou aspectos de sua filosofia, e 
exemplificada aqui pela “não-dualidade lúdica” que fundamenta sua interpretação 
do Bhagavad-gītā. Assim, é possível indicar que, para a tradição tântrica da 
Caxemira, de um modo geral, o corpo e sua sensorialidade eram considerados 
elementos centrais e constitutivos não somente do processo de encaminhamento 
pedagógico, mas também de uma perspectiva epistemológica de constituição de 
sentido último sobre a Realidade. 

Palavras-chave: Abhinavagupta; tantra; sentidos; tradição 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: OS PRECEITOS DO धर्म [DHARMA] BÚDICO E AS ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
[DYNAMEIS] DO CORPUS HERMETICUM 

Autor: David Pessoa de Lira 

Resumo:  
Amiúde, os pesquisadores do Hermetismo se concentraram no Mediterrâneo 
greco-egípcio-romano e esquecem de olhar mais para a região oriental do Hindu 
Kush onde há uma interação greco-indiana e greco-búdica e por onde vários 
budistas indianos passaram para chegar até mesmo no Egito. O objetivo da 
comunicação é estabelecer a analogia dos conceitos ético-morais arquetípicos 
entre os Preceitos Búdicos e as Dynameis do Hermetismo. Outrossim, poder-se-ia 
estabelecer, perscrutando a correlação histórica, a analogia entre as Dynameis 
herméticas, as Virtudes Cardinais na Res Publica 4.426-435 (Platão), Protagoras 
330b (Platão), Sabedoria de Salomão 8.7 (Septuaginta), o Fruto do Espírito (Gálatas 
5.22) e as Virtudes Cardinais e Teologais da Patrística. No entanto, esses traços 
ético-morais, não pertencem a um único grupo ou pessoa, mas são arquetípicos. A 
preocupação, aqui, é verificar, com as devidas proporções, por meio de uma 

analogia, os conceitos ético-morais do धर्म[dharma] búdico e da εὐσέβεια [eusebeia] 
hermética e demonstrar que esses dois movimentos têm mais em comum do que 
se pode imaginar. No seu Édito de 250 a.E.C., o imperador Aśokaḥ empregou a 

palavra εὐσέβεια [eusebeia] para designar धर्म [dharma]. A palavra εὐσέβεια é 
largamente empregada nos tratados herméticos para designar a gnose de Deus, a 
primeira e uma das dynameis, além da alegria, do autocontrole, da firmeza, da 
justiça, da disposição caridosa, da verdade, do bem, e da vida e luz. Sendo assim, a 
partir desse enfoque, busca-se desdobrar os pontos de diálogo entre o Budismo e 
o Hermetismo, considerando suas amplitudes filosóficas e religiosas. 

Palavras-chave: budismo; preceitos; dharma; eusebeia; dynamis; hermetismo; 
Corpus Hermeticum; traços ético-morais 
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enbsp; 

Nº: 5 

 

Título da documentação: A importância dos santos e dargahs para o sufismo na 
Índia 

Autor: DELANO DE JESUS SILVA SANTOS 

Resumo:  
Os santos sufis ocupam posição de destaque na espiritualidade da Ordem Sufi 
Chishti na Índia. Eles são os “amigos de Deus” no sufismo e tornaram-se os 
patronos ou protetores de regiões e comunidades na Índia por causa da influência 
histórica que exerceram na religiosidade indiana. Muçulmanos indianos 
reverenciam os santos sufis não somente pela memória de suas boas ações, mas 
principalmente por possuírem poderes para realizar milagres. Além dos santos 
sufis, a pesquisa também destaca a importância do dargāh como o principal espaço 
para a veneração de santos e busca de milagres. Os dargāhs são construídos ao 
redor dos túmulos dos santos que são reconhecidos por suas realizações 
sobrenaturais. Esses espaços sagrados geralmente incluem uma mesquita e uma 
madrasa. A popularidade de um dargāh depende da excelência espiritual do santo 
para o qual o dargāh foi construído, das qualidades dos seus sucessores imediatos 
e do reconhecimento da ordem. A peregrinação não é restrita aos muçulmanos. 
Visitantes de outras tradições religiosas também procuram os santos e os dargāhs 
sufis em busca de soluções para o sofrimento. Assim, a presente comunicação tem 
como objetivo apresentar os santos e os dargāhs como elementos essenciais das 
práticas da Ordem Sufi Chishti na Índia e seus desdobramentos populares entre 
muçulmanos e não muçulmanos.  

Palavras-chave: sufismo; santos; dargahs 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: A Psicologia no Yoga Integral de Sri Aurobindo e a Terapia 
Filosófica da pandemia mental no sécXXI 

Autor: Evandro Vieira Ouriques 

Instituição Financiadora: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Resumo:  
Esta Comunicação trata da convergência entre o Yoga Integral de Sri Aurobindo, em 
especial a centralidade por ele atribuída à mente e à psicologia, com a Teoria 
Psicopolítica e a Terapia Filosófica, entendidas estas como contribuição para a 
mudança do regime de pensamento hegemônico no Ocidente, marcado por uma 
pandemia mental expressa no retorno do autoritarismo e nas perdas, muitas delas 
agora irrecuperáveis, de physis. Tal regime de psiquismos e de suas redes, as 
instituições, foi gerado pela impregnação da capacidade de julgar pelos 24 séculos 
do hiperparadigma dualista aristotélico e as resultantes estruturas metafísica e 
pós-moderna da verdade. Para a superação deste quadro o autor vem sustentando 
a Terceira Estrutura da Verdade: o Real é a condição comunicacional do ser humano 
e seu fundamento a verdade dos estados mentais imanentes de segurança e 
proteção que a constituem dada a fetalização do ser humano, o que determina que 
a capacidade propriamente humana é a referida capacidade de julgar. A condição 
comunicacional é tratada não com uma teoria da verdade mas com uma teoria do 
significado, que escuta a verdade de physis como alétheia com um ouvido que 
significa (Heidegger) nada menos que pertencer, em uma postura epistemológica 
em relação a qual Heráclito foi enfático. É assim que o pensamento de Sri Aurobindo 
é muito importante, pois para ele, ao contrário do que normalmente se divulga, "todo 
o método do Yoga é psicológico; quase pode ser denominado a prática consumada 
de um conhecimento psicológico perfeito” (Sri Aurobindo, 1999:517).  

Palavras-chave: Sri Aurobindo; Yoga Integral; Teoria Psicopolítica; Terapia 
Filosófica; Pandemia Mental; Capacidade de Julgar; Verdade e Alethéia 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Do prana ao axé: êxtase e técnicas de cultivo pessoal no 
Hatha Yoga e no Candomblé 

Autor: Gisele Rangel Maia 

Resumo:  
Ao longo de todo o século XX, as ciências sociais ocidentais produziram etnografias 
acerca do fenômeno da possessão por todo o Sul e Sudeste Asiáticos. O fenômeno, 
registrado nas mais diversas localidades indianas e relatados nas mais variadas 
tradições literárias –, dos textos védicos aos épicos, do Yoga Sutra aos tantras, 
fazendo-se presente, ainda, na literatura popular –, via de regra foi visto de forma 
negativa, interpretado como manifestação anômala, uma vez que entra em conflito 
direto com a racionalidade moderna ocidental e seus ímpetos de superar tradições 
com a imposição de modelos ditos universais. Os questionamentos em relação à 
autenticidade dessas experiências, comumente, deram o tom desses trabalhos. No 
entanto, como sugere Aditya Malik (2017), o fenômeno pode muito bem ser lido 
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como integrante de um conjunto de técnicas multissensoriais de cultivo pessoal, 
como o ascetismo, a yoga e a meditação. Tal intuição é particularmente 
significativa para o campo da Ciência da Religião no Brasil, uma vez que abre 
caminhos de análise para um diálogo entre as culturas indiana e afro-brasileiras. 
Seguindo essa possibilidade interpretativa, este trabalho se propõe a explorar o uso 
da textualidade do Hatha Yoga como ferramenta de análise dos fenômenos 
extáticos relacionados à tradição do Candomblé.  

Palavras-chave: Diálogos Brasil-Índia; Possessão; Êxtase; Hatha Yoga; Candomblé 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: A aceitação do Evangelho de João pelos cristãos 
tomesinos e a rejeição ocidental do Evangelho de Tomé 

Autor: Giuliano Martins Massi 

Instituição Financiadora: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Resumo:  
Na Índia, a Igreja Católica Siro-Malabar está em comunhão com Roma e pertence 
ao Caminho de São Tomé (Mar Thoma Margam). "Caminho" está em Atos dos 
Apóstolos. Os cristãos tomesinos indianos seguem o exemplo apostólico iniciado 
em Antioquia (Síria) e aceitam os canônicos. O Evangelho de Tomé, embora não 
canônico, é, para eles, também uma referência, enquanto para os cristãos romanos 
esse evangelho é rejeitado. Jacques Dupuis opina que o Evangelho de João atinge 
o ápice da cristologia, e o objetivo desta comunicação é utilizar essa opinião para 
analisar um dos motivos da aceitação do Evangelho de João pelos cristãos 
tomesinos e a rejeição ocidental do Evangelho de Tomé. O método para essa 
análise consiste em rever brevemente o Evangelho de João sob a perspectiva de 
diálogo com a tradição oriental e tomesina como forma de contradita e superação 
do Evangelho de Tomé. João estabelece uma nova dimensão para o cristianismo 
ocidental (no sentido da convergência cristológica). Verifica-se, em comparação, 
que a perspectiva oriental-siríaca-indiana é de amplitude, sob uma abordagem 
apofática. Essa comparação é ilustrada por dois artefatos arqueológicos do período 
bizantino: um retratando Tomé e o significado de Jesus como "Aquele que é"; e 
outro retratando João. O resultado é uma nova proposta de entendimento para além 
das cristologias "de baixo" e "do alto". Enquanto em João há a imersão universal 
(objetividade), na Índia se unem o lógico e o cosmológico (na subjetividade). Assim, 
o ápice é a visão una de céu e terra, enquanto caminho é discernimento diário. 

Palavras-chave: Teologia apofática; Índia; Cristianismo; Evangelho de João; 
Evangelho de Tomé; Mar Thoma Margam; São Tomé; 
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enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: Estabelecidos e outsiders no Yoga do final do século XIX, 
Índia.  

Autor: Gustavo Cesar Ojeda Baez 

Coautor(es):  
Maria Lucia Abaurre Gnerre 
 

Resumo:  
Comumente Yoga é considerado um conjunto de disciplinas éticas, saberes e 
processos de autoconhecimento que fazem parte de um sistema prático-filosófico, 
denominado Darśana, cujo reconhecimento se deu pela ortodoxia bramânica, desde 
os tempos de Patañjali, isto é, por volta de 200 a.C. Essa seria uma abordagem 
“tradicional” sobre o objeto Yoga. No entanto, observando esse “dado social”, a 
partir de uma perspectiva antropológica, podemos notar, na composição desta 
cultura, uma série de tradições “desviantes”, subalternas, ou outsiders, como 
propomos nesta discussão; e que, em nosso entendimento, se encontram dispersas 
nos sistemas de moralidades, desde a idade média, não se enquadrando, 
perfeitamente, nos moldes do Yoga Clássico.  Nesse sentido, esta comunicação 
analisará a influência que grupos de outsiders, causam na própria organização da 
tradição do Yoga, enquanto caminho soteriológico. Indagamos assim, (i) como 
estes atores socias se relacionavam com o ambiente social e histórico-cultural do 
tantrismo medieval? (ii) como os atores sociais, vinculados à tradição dos Nathas 
expressavam ou davam indícios de sua filiação, ou desfiliação, aos preceitos 
moralistas e éticos presentes nos Yoga Sutras de Patanjali? (iii) Em que medida eles 
podem ser denominados outsiders na tradição do Yoga? Em nossa hipótese, 
podemos apontar que os natha yoguis representaram o segmento social que mais 
sedimentou técnicas e propagou conhecimentos que, posteriormente, basearam a 
tradição do Hatha Yoga, praticada no Ocidente. Assim, ao encaminharmos estes 
questionamentos, acreditamos cumprir algumas das propostas de diálogo em 
torno da pluralidade de tradições, que repercutiram sobremaneira na expansão do 
Yoga moderno.  

Palavras-chave: Índia; yoga; subalternidade; estabelecido; outsider.  

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: A libertação celebrativa: uma reflexão sobre a correlação 
da libertação (mokṣa) com a beatitude (ānanda) 

Autor: Isabela Barros Ribeiro 

Resumo:  
Os Upaniṣads se caracterizam pela reflexão analítica (vicāra) sobre a natureza 
última da Realidade que se articula em tradições orais entre mestres e discípulos 
(guruśiṣyaparaṁparā) em busca da autorrealização (mokṣa) – a eliminação do 
sofrimento existencial e a libertação do ciclo de renascimentos (saṃsāra). A 
tradição unicista – Advaita Vedānta – postula que o caminho (sādhana) 
conducente à libertação (mokṣa) é o conhecimento da não-diferença ontológica 
entre a ātman (princípio da subjetividade) e Brahman (princípio da objetividade), e, 
assim, aquele que conhece Brahman compartilha as suas propriedades: existência 
(sat), consciência (cit) e beatitude (ānanda).Em vista de afirmar o caráter fértil e 
celebrativo da libertação (mokṣa), este trabalho reflete sobre a correlação da 
libertação (mokṣa) com a beatitude (ānanda). A libertação (mokṣa) é o 
reconhecimento da presença mais íntima do Ser (Brahman) em  todos os entes. 
Ānanda é a condição sublime de beatitude e de contentamento que se instala ao 
compreender e realizar essa presença. Portanto, a beatitude (ānanda) trata-se de 
um indício daqueles que alcançam a libertação (mokṣa). E esta, por sua vez, é a 
forma mais genuína e inclusiva de afirmação da vida, de realização dos desejos e 
da exacerbação dos sentidos.Para realizar este trabalho, pretendo identificar as 
passagens dos Upaniṣads em que aparece a correlação de mokṣa com ānanda, bem 
como recorrer aos comentários de Śaṅkarācārya e outras referências para 
endossar nossa meditação acerca do caráter essencialmente soteriológico e 
celebrativo da reflexão racional upanisádica.    

Palavras-chave: mokṣa; ānanda; Upaniṣads 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Conhecer pelos textos, controlar a verdade: textos 
budistas à luz do zelo missionário em Müller 

Autor: Loyane Aline Pessato Ferreira 

Instituição Financiadora: UMESP-CAPES 

Resumo:  
Autores diferentes sinalizam como a arqueologia e o estudo dos vestígios materiais 
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dão conta de uma história diferente daquela que pode ser narrada se o estudo for 
feito exclusivamente com base nos textos. No caso da história da tradição budista 
e dos estudos budistas acadêmicos, Gregory Schopen (1991), Robert Decaroli 
(2004) e Cibele  Aldrovandi (2007), para citar inclusive uma pesquisadora brasileira 
sobre os temas indicam tal linha de raciocínio.O começo dos estudos sistemáticos 
remonta ao século XIX, quando textos da Ásia começaram a ser traduzidos, no 
contexto do imperialismo britânico. Achados arqueológicos também ocorreram. 
Sobre os textos, há muitos tradutores e autores ligados a esse momento. Um deles 
é Friedrich Max Müller (1823-1900), considerado pai das religiões comparadas. 
Müller acreditava que a verdade das religiões estava em seus textos. E defendeu 
que os livros sagrados do oriente poderiam ser usados pelos missionários para 
dialogar com as pessoas em suas terras - e para fazer o que ele chamou de um 
Renascimento daquelas religiões por meio do texto.Qual o significado de um 
pesquisador das religiões orientais desejar fazer um Renascimento da religião na 
qual não é nativo, apenas com base nos textos? Entre suas motivações residia a 
aspiração missionária e ele não esconde isso. Entre suas esperanças estava a ideia 
de que os povos adotariam a verdadeira religião por ver as falhas de suas próprias, 
em um movimento comparativo. Detendo o que ele entendia ser a verdade daquelas 
religiões, Müller participou do motor colonial. 

Palavras-chave: Budismo; Max Müller; Colonialismo 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Um diálogo entre a psicologia analítica e as tradições 
sapienciais indianas 

Autor: Maddi Damião Junior 

Resumo:  
A proposta dessa apresentação é trazer à discussão a apropriação da experiência 
da religiosidade do sub-continente indiano pelo psiquiatra suiço Carl Gustav Jung, 
tal como apresentada em seu texto "O Santo Hindu".  Nesse seu texto há a 
advertência feita pelo autor quanto às tentativas de reprodução ou imitação das 
práticas e condutas da cultura indiana e de suas práticas religiosas. Essa 
advertência parte da necessidade do enraizamento em pressupostos culturais que 
não são nativos da mentalidade europeia.  O propósito, então, será discutir esta 
apreciação das práticas religiosas orientais que são tomadas de maneira 
superficial e literal pela cultura europeia de sua época e pensar se essa advertêngia 
ainda torna-se válida nos nosso dias. Além disso há toda uma problematização da 
experiência, da diferença em simulação e a experiência legítima de uma cultura 
estrangeira para a qual não há correlação ou pré supostos culturais, criando assim 
um desencontro ao invés de um encontro. Isso nos leva ao problema da 
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hermenêutica posto no horizonte da experiência, ou seja, a apreensão da 
experiência e da possibilidade de sua apreensão, uma vez que olhamos para outra 
cultura ou modo de ser a partir de nossos pré supostos não tematizados, sem 
circunscrevermos nosso horizonte de pré conceitos. Esse texto de C. G. Jung 
encontra na coletânea de artigos sobre a Religião Ocidental e Oriental, Vol. XI das 
obras reunidas.  

Palavras-chave: Psicologia; Religião Hindu; Experiência Religiosa; Cultura  
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Nº: 13 

Título da documentação: Os Mahavakyas, as grandes sentenças dos Upanishads, 
como instrumentos para pensar o poema Cânticos de Cecília Meireles 

Autor: Marcus Vinícius da Fonseca Gomes 

Resumo:  
Há um rico diálogo entre a Índia e a poesia de Cecília Meireles, que, como 
apontaremos neste trabalho, se mostra de forma mais transparente no poema 
Cânticos. Esta comunicação propõe apresentar o tema que tenho desenvolvido na 
pesquisa de Mestrado (Ciência da Religião – UFJF), onde, partindo dos 
mahavakyas, as quatro grandes sentenças dos Upanishads, que apontam para a 
compreensão da não diferenciação última entre ātman e brahman (o self/eu e a 
divindade/totalidade), busco demonstrar a hipótese de que os Cânticos também 
partilham desta mesma orientação soteriológica. Trata-se de ir além do que já foi 
estudado em análises literárias e promover uma leitura dos Cânticos sob a luz da 
essência da filosofia indiana, ou seja, utilizar os mahavakyas como instrumentos-
chave para pensar a poesia de Cecília e evidenciar como ela faz uso de símbolos 
que se alinham com essa mesma reflexão radical dos Upanishads sobre os 
fundamentos de toda ação humana. Após explorar o sentido exegético dos termos 
dos mahavakyas, partimos da hipótese de que, analisados hermeneuticamente, os 
Cânticos também partilham desta busca pela eliminação de nossa ignorância 
primordial e a promoção da realização da unicidade fundamental que subjaz a esta 
dualidade aparente do mundo. A escolha de Cânticos se dá por este se auto 
evidenciar enquanto um livro de fundamental importância para compreendermos 
mais profundamente as muitas faces da espiritualidade que iremos encontrar 
posteriormente em toda a obra da poeta. 

Palavras-chave: Mahavakyas; Upanishads; Cecília Meireles; Brahman; Cânticos  

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: O Mahasatipatthana Sutta como interpretado pelas 
escolas de meditação vipassana de Goenka e Mahasi do Budismo Theravada 

Autor: otavio augusto diniz vieria 

Instituição Financiadora: Fapemig 

Resumo:  
No Mahāsatipaṭṭhāna Sutta – O Grande Sutra dos Fundamentos da Consciência 
Plena –, Buda transmite ao povo de Kundu as bases filosóficas da meditação 
vipassanā, visto que esse povo já tinha presente em seu modo de vida os valores 
éticos basilares do método Budista. Atualmente, o Mahāsatipaṭṭhāna Sutta é um 
dos sutras mais estudados e praticados no Budismo Theravāda e nas escolas 
modernas do Movimento Vipassana. O No Mahāsatipaṭṭhāna Sutta está dividido em 
quatro Fundamentos da Consciência Plena (corpo, sensações, mente e conteúdos 
mentais). Dentro das diversas escolas desse movimento, há distintos modos de 
interpretação e prática do Mahāsatipaṭṭhāna Sutta. Esses modos, entretanto, não 
se excluem mutuamente, pois entende-se que o foco ou a contemplação analítica 
de qualquer um dos quatro fundamentos desenvolve os outros três fundamentos. 
Duas das principais escolas desse movimento, ambas originárias de Myanmar, é a 
de S.N. Goenka e de Mahāsī Sayādaw, e esse artigo tem como objeto apresentar 
suas diferentes apropriações do sutra em questão. Conclui-se que, enquanto no 
método de Goenka utiliza-se a técnica do “escaneamento corporal” e a 
contemplação no segundo Fundamento da Consciência Plena, as sensações 
corporais (vedanā), no método de Mahāsī utliliza-se a técnica da “rotulagem 
mental”, tendo como objeto primário de contemplação o movimento do abdome e 
como objetos secundários todos os quatro Fundamentos da Consciência Plena. 

Palavras-chave: Mahasatipatthana; Goenka; Mahasi Sayadaw; meditação 
vipassana; budismo theravada 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: Entre o Convencional e o Absoluto: Problemáticas 
Filosóficas das Escolas Abhidharma de Budismo 

Autor: Pedro da Costa Fernandes 

Resumo:  
Esta comunicação tem como objetivo a discussão da formação histórica do cânone 
budista, especialmente a porção chamada Abhidharma, bem como as 
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consequências doxológicas daí derivadas. Por meio de uma revisão histórica, 
pretende-se analisar o desenvolvimento dos principais pontos de contenda entre 
as escolas do período abhidhármico, tais como a problemática do terceiro excluído 
(tertium non datur) na concepção de karman, a ideia de pudgala como uma 
intersecção entre realidades convencionais e absoluta, princípios dos tempos 
passado, presente e futuro como fio de ligação entre o karman e a possibilidade de 
causalidade, bem como as principais abordagens e soluções oferecidas à cisão 
entre os conceitos de convencional (prajñapti) e absoluto (paramārtha), das 
primeiras escolas de pensamento do período Abhidharma até a intervenção do 
filósofo Nāgārjuna. Pode-se observar que a problemática surgida da dicotomia 
convencional-absoluto é de natureza ontológica e insolúvel por sua própria 
definição. Argumento que somente a ascensão do conceito de vacuidade e sua 
organização mais precisa pelo filósofo Nāgārjuna foi capaz de evidenciar os limites 
lógicos na evidenciação verbal daquilo que é absoluto, oferecendo em seu lugar 
uma ontologia desconstrutiva, no sentido de que remove - peça por peça - as 
superimposições conceituais da compreensão comum sobre as ideias de realidade 
e causalidade. 

Palavras-chave: Budismo; Abhidharma; Reificação; Filosofia; Lógica 

enbsp; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 2 - ECOLOGIA INTEGRAL: A TEOLOGIA CRISTÃ EM DIÁLOGO COM OUTROS 

SABERES  



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Perspectivas pastorais para uma ecologia integral: da 
Evangelii Gaudium à Laudato Si’ 

Autor: ABIMAR OLIVEIRA DE MORAES 

Resumo:  
Para uma melhor compreensão da proposta ecológico-integral do Papa Francisco, 
registrada na Encíclica Laudato Si’, é necessário debruçar-se sobre o documento 
programático do seu pontificado: a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. A 
presente comunicação quer confrontar os dois documentos em suas continuidades 
e complementariedades, a partir dos quatro princípios hermenêuticos apresentados 
na Evangelii Gaudium : o tempo é superior ao espaço (EG 222-225); a unidade 
prevalece sobre o conflito (EG 226-230); a realidade é mais importante do que a 
ideia (EG 231-233); e o todo é superior à parte (EG 234-237). Em seguida, quer 
analisar a continuidade e a complementariedade entre ambos os textos, no que diz 
respeito a algumas perspectivas teológico-pastorais de fundamental grandeza na 
atualidade: o primado da caridade; o alegre anúncio do evangelho da Vida; a 
dimensão missionária; os diálogos e a pedagogia para o encontro entre os diversos; 
o discernimento pastoral; e a visão ética fundada sobre a relacionalidade. A 
Evangelii Gaudium e a Laudato Si’ apresentam uma resenha profunda das 
patologias sociais, culturais e religiosas do contemporâneo, desafiando a 
autoreferencialidade das tradições religiosas e ilustrando a decadência de certas 
experiências religiosas e éticas, promotoras da crescente ruptura das relações do 
humano com os demais criados, do consumismo, do empobrecimento da terra, do 
desmatamento e da poluição. Para concluir delineando, desse modo, algumas 
perspectivas pastorais do pensamento do Papa Francisco, presentes na Evangelii 
Gaudium e na Laudato Sì’. 

Palavras-chave: Teologia Pastoral; Ecologia integral; Evangelii Gaudium; Laudato 
Si’. 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Sonhar novos caminhos: a partir da crise que vivemos, 
dialogar sobre a fraternidade através da justiça. 

Autor: André Luiz Bordignon-Meira 

Instituição Financiadora: PUC RJ 
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Resumo:  
A Pandemia do Covid-19 trouxe à humanidade novos questionamentos a partir de 
questões desafiadoras, que emergem das relações humanas na Casa Comum. Essa 
mudança de época é marcada pela crise existencial e ambiental, envolvendo vários 
âmbitos: sociais, políticos, econômicos e religiosos. Tratando-se de ser necessário 
fazer escolhas, sejam elas melhores ou piores, como disse o Papa Francisco na 
entrevista publicada ‘Vamos sonhar juntos’ e na encíclica Fratelli Tutti, onde propõe 
caminhos de diálogos para a fraternidade e amizade social. Essa reflexão realizada 
por ele é um convite para que tanto a sociedade como as religiões possam dialogar, 
buscando juntos caminhos melhores para a convivência fraterna. O teólogo Hans 
Urs von Balthasar, atento e preocupado com as perspectivas conciliares de que a 
Igreja esteja inserida e presente no mundo, propôs que ela alimente e busque a 
práxis do amor kenótico para as relações na sociedade moderna. A sua obra Glória 
estendida em seis volumes, traz vários termos da teologia bíblica para as relações 
fraternas e solidárias serem construídas nos encontros motivados pela fé. Assim, a 
palavra mispat evoca a justiça social na convivência de Israel, na encarnação de 
Jesus, possibilitou à Igreja pensar em testemunhar caminhos humanizadores, junto 
com todos os credos e pessoas de boa vontade. Dessa maneira, compreendermos 
que através do diálogo sobre a justiça, com e pelos descartados da história, 
sonhando juntos poderemos possibilitar novas e transformadoras relações 
humanas. 

Palavras-chave: Diálogo; Justiça; Fraternidade; Fratelli Tutti; 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: A ecologia integral diante da metrópole digital e os 
desafios para a ação evangelizadora  

Autor: Andréia Durval Gripp Souza 

Instituição Financiadora: CNPQ 

Resumo:  
O cuidado com a casa comum nos remete à reflexão sobre o contexto urbano, hoje 
impactado pelas tecnologias da informação e da comunicação. Uma das missões 
da Teologia ao pensar a ecologia integral é justamente repensar o conceito de 
cidade e os impactos que a cultura digital exerce sobre elas e seus habitantes. A 
presente pesquisa tem por objetivo apresentar alguns dos principais desafios 
pastorais que surgem dessa dinâmica, que exige da Igreja uma revisão em seu agir, 
para enfrentar a mudança de época que estamos vivendo. Trazemos uma reflexão 
interdisciplinar, para favorecer o desenvolvimento de uma comunicação dialógica, 
que invalide o autoritarismo e a dominação. A partir da análise bibliográfica de 
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teólogos, de textos do Magistério e de pesquisadores da comunicação, concluímos 
que é preciso romper com a lógica instrumentalista e assumir uma postura pastoral 
fundamentada na compreensão de que as tecnologias digitais favorecem o 
surgimento de uma nova cidade. Esta possui uma cultura própria, que estende sua 
configuração para todos os aspectos da vida urbana, que numa realidade 
globalizada não se restringe apenas às cidades territoriais. A metrópole digital não 
está limitada pelo espaço físico e muda o entendimento acerca do que seja 
comunidade. Faz-se necessário inculturar a mensagem do Evangelho na cultura 
digital, para que se desenvolva uma rede de significados que torne possível ao 
indivíduo viver e promover a comunhão fraterna, social e universal, rompendo com 
o individualismo e o narcisismo.  

Palavras-chave: Ecologia Integral; Teologia Pastoral; Cultura Digital; Metrópole 
Digital; Cultura Urbana; Comunicação 
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Nº: 4 

Título da documentação: A relação hermenêutica de Gn 1,28 e Gn 2,15 na 
perspectiva da Ecologia Integral  

Autor: BORIS AGUSTIN NEF ULLOA 

Coautor(es):  
Jean Richard Lopes 

Resumo:  
IntroduçãoA tradição judaico-cristã, muitas vezes, foi acusada de sustentar um 
comportamento predatório do ser humano frente à criação. Este estudo busca, a 
partir da proposta hermenêutica da encíclica Laudato Si 66-67, aprofundar as 
consequências teológico-pastorais da relação entre Gn 1,28 e 2,15.Objetivos1. 

Analisar a hermenêutica dos textos de Gn 1,28 e 2,15.2. Contrapor o 
antropocentrismo dominador frente às demais criaturas.3. Aprofundar as bases 
bíblicas que justificam o princípio fundamental da Ecologia Integral: "tudo está 
interligado" (LS 91).MétodoA pesquisa seguiu uma abordagem sincrônica, em três 
passos:1. Análise semântica dos conceitos chaves de Gn 1,28 e 2,15;2. Análise dos 
versículos nos seus respectivos contextos literário-teológicos;3. Análise da 
correlação hermenêutico-teológica dos versículos em questão.ResultadosOs 
versículos estudados (Gn 1,28; 2,15) respondem a contextos literário-teológicos 
distintos e contribuem para identificar o lugar atribuído ao ser humano no conjunto 
da Criação. Numa análise não fundamentalista, percebe-se que a dignidade e 
autoridade atribuídas ao ser humano não devem ser interpretadas como 
justificativa para o exercício de um domínio explorador e destrutivo. Esse fator é 
mais explícito quando se correlacionam os versículos, numa perspectiva 
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canônica.ConclusãoNa atualidade, é preciso fortalecer as razões para promover o 
cuidado da Casa Comum. Este estudo permite identificar o lugar que o ser humano 
ocupa, como vocacionado, no conjunto da Criação. A relação hermenêutica entre 
Gn 1,28 e 2,15 oferece um dos fundamentos bíblicos para justificar o princípio da 
Ecologia Integral: "tudo está interligado" (LS 91). 

Palavras-chave: Criação; Ecologia integral; Antropocentrismo; Dominar; Cultivar. 
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Nº: 5 

Título da documentação: O cuidado com a Casa Comum: missão educativa da 
Escola Católica à luz do Pacto Educativo Global 

Autor: Bruna Martins Ferreira dos Santos  

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

Resumo:  
A presente comunicação tem como objetivo analisar a proposta do Pacto educativo 
Global e a realidade da Escola Católica. O Pacto Educativo propõe ações 
importantes para a formação humana e integral comprometida com o Humanismo 
Solidário e a Casa Comum. Dentre as diversas situações agravadas pela pandemia 
do novo Coronavírus, há o crescente número de pessoas em vulnerabilidade social, 
o aumento da desigualdade no acesso à Educação, o atendimento médico de 
qualidade e as melhores oportunidades de Trabalho e a crise de sentido da vida. A 
missão da Escola Católica deve ter compromisso com uma formação humana que, 
tendo por base os valores do evangelho, seja capaz de despertar o desejo de 
cuidado pela Casa Comum. O Projeto Pedagógico Pastoral das Escolas Católicas, 
portanto, deve propor a construção de um processo educacional humanizador 
aberto ao autoconhecimento, ao olhar fraterno, atento e comprometido com as 
questões socioambientais. Dessa maneira, o enfrentamento da crise 
socioambiental, em seus mais variados aspectos e aprofundada pela Pandemia, 
aponta para a necessária e urgente formação de seres humanos que se 
comprometam com uma economia solidária e uma ecologia integral. Assim, 
mediante um processo educativo, a Casa Comum será realmente considerada 
como um bem da Humanidade. A Educação Católica deve estar comprometida com 
tais questões que são urgentes, apresentando-se como uma grande aliada na 
proposição de estratégias que construam uma economia sustentável e ações 
ecológicas integrais que sejam capazes de desconstruir o domínio antropocêntrico.  

Palavras-chave: Pacto Educativo; Educação Católica; Humanismo Solidário; 
Pandemia; Casa Comum. 
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Nº: 6 

Título da documentação: Antropomorfismo e casa-comum: virada ontológica 

Autor: carlos estellita-lins 

Instituição Financiadora: Fiocruz 

Resumo:  
Introdução: Esta apresentação parte do sentido de negacionismo - histórico, 
científico, climatológico. A Laudato Sí foi saudada em meios científicos como gesto 
antinegacionista e esforço de diálogo ecumênico no antropoceno.Objetivos: 
Investigar a gênese textual da encíclica para explicitar a relação de 
antropocentrismo e casa-comum. A história das ideias aponta para o medievalista 
Lynn White Jr., responsabilizando o catolicismo latino, enquanto a história social 
indica o ambientalismo e a ecologia política como marcos relevantes. Se “casa 
comum” apresenta-se enquanto solução – provisória ou estratégica – isto implica 
em articular uma crítica do antropocentrismo com a conversão ecológica. Seria 
possível falar em construção da casa comum.Método: (análise de textos e 
hermenêutica das controvérsias) Descrever o cenário de discussão do 
antropocentrismo voltado para os comuns tal como aparece na LS – casa (ar, água, 
terra, paisagem, mundo-porvir).Resultados: Não basta pretender “casa” ou 
“comum” num mundo em que poucos tem casa ou tampouco compartilham algo. 
Descortina-se uma série histórica: a)Críticas ao humanismo a partir do colapso do 
iluminismo pós-holocausto; b) Pensadores da bomba atômica apontando para o 
imperativo categórico; c)Teólogos cristãos discutindo tecnologia; d)Conhecimento 
da vida modificado pela paleoclimatologia e holobiontes; e)Virada ontológica da 
etnologia, atenta para cuidado e hospitalidade, a partir das nações primeiras e 
populações tradicionais Conclusão: Acompanhar a encíclica é evitar simplificações 
tais como: totalidade causalista, igreja etnocêntrica, oikós paternalista, iconologia 
especular, economia fetichista, comodificação da vida, etc. Urge descobrir como 
falar de outras maneiras com os animais; entender como as árvores pensam; de 
que modo pedra e existência interpelam-se. 

Palavras-chave: casa comum; virada ontológica; Laudato Sí; antropoceno; Lynn 
White Jr 
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Nº: 7 

Título da documentação: OS PERIGOS DA TECNOCRACIA: AMPLIANDO A REFLEXÃO 
DA LAUDATO SI’ 

Autor: Chrystiano Gomes Ferraz 

Resumo:  
Esta comunicação tem por objetivo ampliar a reflexão em torno da tecnocracia, 
provocada pela carta encíclica Laudato Si’. Para tal, apresentaremos um diálogo 
entre a Laudato Si’, em sua crítica ao paradigma tecnocrático, e alguns textos do 
pensador francês Jacques Ellul, filósofo e sociólogo, importante crítico da técnica 
na Modernidade. Em sua encíclica ecológica o Papa Francisco ouve as 
contribuições de especialistas das diversas áreas do saber para compor sua 
reflexão sobre a crise socioambiental na qual estamos inseridos. Francisco aponta 
como raiz humana da crise ecológica – no Capítulo III da Laudato Si’ – a 
globalização do paradigma tecnocrático, suas consequências para o ser humano e 
para o meio ambiente. Na carta, além de recorrer aos documentos da Igreja Católica 
– documentos conciliares, de concílios episcopais e contribuições dos papas que 
o antecederam –, Francisco apoia-se no pensamento do escritor Romano Guardini, 
teólogo católico-romano. Somaremos alguns pontos levantados por Jacques Ellul 
em sua principal obra, The Technological Society, de 1964, à reflexão feita na carta 
encíclica do papa, principalmente no que tange a questão da liberdade humana, 
lesada pelo domínio absoluto da técnica. Utilizaremos outros textos do pensador 
francês para enriquecer o debate proposto. Verificou-se certa aproximação entre 
as proposições de Ellul e a análise de Francisco, mesmo temporalmente distantes. 

Palavras-chave: Jacques Ellul; Laudato Si’; Papa Francisco; Técnica; Tecnocracia. 
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Nº: 8 

Título da documentação: A PASTORAL CATÓLICA E O FENÔMENO TRANS A PARTIR 
DAS TEOLOGIAS DECOLONIAIS  

Autor: Danilo Vitor Pena 

Coautor(es):  
Clélia Peretti 

Resumo:  
Introdução: Na Igreja e fora dela é comum certo desconhecimento sobre os 
fundamentos teóricos mais específicos do fenômeno trans. Afirmações imprecisas, 
por vezes seivadas de preconceitos, impedem uma abordagem que contemple uma 
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elaboração teológico-pastoral que supere os meandros do rigorismo ou do laxismo. 
Objetivos: A partir de uma compreensão fenomenológica, objetiva-se investigar 
caminhos pastorais com as pessoas trans, na dinâmica eclesial católica, em 
opções teológicas decoloniais, evidenciando as tensões existentes entre a 
comunidade católica e as pessoas trans. Método: A metodologia parte de uma 
pesquisa descritiva com abordagem fenomenológica qualitativa. Quanto ao meio 
de investigação, trata-se de uma revisão bibliográfica, com afunilamento prático, 
apresentando um itinerário colaborativo às igrejas particulares. Resultados: A 
decolonialidade constitui um elemento metodológico e um conteúdo capaz de 
subsidiar a ação evangelizadora católica, favorecendo uma aproximação concreta, 
acolhedora e integradora da transexualidade e das transgeneridades. Para esse 
compromisso, faz-se necessário paradigmas epistêmicos críticos à colonialidade 
hegemônica das narrativas religiosas cristãs, oferecendo novas questões 
teológicas agregadoras das vivências LGBTQI+, atentas ao movimento de “Igreja 
em saída” (EG, 24), programa central do pontificado de Papa Francisco a partir da 
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Conclusão: O empenho da reflexão 
decolonial no escopo da teologia pastoral potencializa uma ação evangelizadora 
com a comunidade trans a partir de pontos luzes tais como: a reconciliação 
pastoral, a escuta qualificada, a sinodalidade e o compromisso sociotransformador, 
que devem ser assumidos organicamente também por parte da igreja institucional.  

Palavras-chave: Decolonialidade; Teologia Pastoral; Transexualidade; Igreja em 
Saída. 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: A Dimensão Socioambiental da Catequese. 

Autor: Eduardo Antonio Calandro  

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Resumo:  
Cada vez mais, é imperiosa a alteração do comportamento do ser humano. A 
relação entre sociedade e meio ambiente vem se afirmando como uma das 
principais preocupações, tanto no campo das políticas públicas, como da produção 
do conhecimento da Teologia Pastoral. À luz do novo Diretório para a Catequese 
(2020), das encíclicas Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Querida Amazônia e Fratelli 
Tutti, a presente comunicação quer refletir sobre o papel da catequese como uma 
ação evangelizadora que tenha em conta o cuidado com a casa comum. A 
catequese, a serviço de um processo de evangelização integral, deve anunciar 
verdades que dignificam o ser humano e o meio em que vive, e promover ações que 
permitam que os interlocutores da catequese sejam corresponsáveis pela casa 
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comum. A catequese deve promover um processo de educação da fé ecológica e 
desmistificadora do desenvolvimento como sinônimo de progresso, do crescimento 
ilimitado, do poder e neutralidade da ciência e da tecnologia, do desenvolvimento 
crescente e linear, do antropocentrismo e dos recursos infinitos da natureza. Assim, 
a catequese se coloca a serviço da construção de novas relações entre ser humano 
e natureza: pacificadora, fraterna, solidária e responsável. A comunicação conclui 
buscando propor ações específicas para uma catequese socioambiental. 

Palavras-chave: Teologia Pastoral;  Catequista; Casa comum; Catequese 
socioambiental.  

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: A trajetória das bolsistas da PUC-Rio: educação sob a 
proposta da Laudato Si' 

Autor: Elaine de Azevedo Maria 

Resumo:  
A crise socioambiental é, dentre tantos fatores, produto da atividade descontrolada 
do ser humano e se desvela nas desigualdades socioeconômicas e na destruição 
progressiva do planeta. A catástrofe ambiental  revela a atividade descontrolada 
humana, evidenciando que os progressos científicos, se não estiverem unidos ao 
desenvolvimento social e moral, podem voltar-se contra o ser humano e a casa 
comum. No final da encíclica Laudato Si, o papa Francisco apresenta o desafio 
educativo em promover a aliança entre a humanidade e o ambiente que se traduza 
em novos hábitos. Nesse plano educativo, a Universidade possui papel relevante na 
promoção da educação integral que reordene o equilíbrio ecológico individual, a 
cidadania ecológica do estudante e, consequentemente, de todos ao seu redor. 
Nesse sentido, a presente comunicação tem a intenção de analisar um caso 
concreto de projeto educativo: o da PUC-Rio. O programa de inclusão de estudantes 
de baixa renda na PUC-Rio se pretende um agente desse modelo de educação 
integral, em que a valorização do ser humano supera os valores econômicos. Em 
um recorte especial, quando analisamos mulheres bolsistas da PUC-Rio, numa 
sociedade patriarcal e capitalista, percebemos a importância da valorização do ser 
humano e toda a sua potencialidade em integrar – de forma respeitosa e não 
arrogante – todos os outros seres que compõem a nossa casa comum. Esta 
comunicação conclui analisando as trajetórias de mulheres bolsistas da PUC-Rio e 
reconhecendo as contribuições da educação universitária para a mudança 
individual na relação da estudante com a casa comum. 

Palavras-chave: Teologia Pastoral; Educação Integral; Ecologia Integral 
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enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Por uma espiritualidade ecológica integral: contribuições 
de uma catequese 

Autor: Elza Ferreira da Cruz 

Resumo:  
RESUMOO papa Francisco na Encíclica LAUDATO SI' convoca a comunidade cristã 
a colaborar na construção de um novo paradigma: ultrapassar a consciência 
autorreferencial egoísta para irromper a consciência ecológica integral. Para que 
essa transformação ocorra é de vital importância o cultivo de uma espiritualidade 
ecológica integral e a catequese,como âmbito educativo, tem muito a contribuir. 
Objetivamos discutir o sentido dessa espiritualidade para a construção do novo 
paradigma e apontar o papel da catequese nessa tarefa em três tópicos: 
primeiramente delinear as linhas do novo paradigma ecológico à luz da LAUDATO 
SI' ; em seguida refletir sobre a importância de uma espiritualidade ecológica 
integral na construção da nova consciência e,ao final, destacar possíveis 
contribuições da catequese para a vivência dessa espiritualidade ecológica 
integral. A metodologia é a pesquisa bibliográfica a partir da Encíclica LAUDATO SI', 
além de artigos e estudos sobre o tema. Resultados: é preciso ultrapassar o 
entendimento de espiritualidade como instância intimista, individualista, alheia à 
realidade. Uma espiritualidade ecológica integral implica a espiritualidade 
conectada à vida, ao bem comum, encarnada como Jesus demonstrou e viveu. 
Concluímos que cresce a consciência da necessidade de mudança de atitude, de 
busca por um bem comum. A comunidade cristã pode contribuir na formação de 
nova mentalidade e vivência espiritual com uma catequese como espaço de 
experiência do Deus vivo. Fazer ressoar nos corações a experiência espiritual do 
cuidar da Terra, dos outros, de si mesmo é estar em íntima comunhão com Deus na 
Casa Comum. 

Palavras-chave: ecologia integral; espiritualidade; catequese 

enbsp; 
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Nº: 12 

Título da documentação:  A PEDAGOGIA DA COVID-19 EM BOAVENTURA DE SOUSA 
SANTOS 

Autor: Everaldo dos Santos Mendes 

Resumo:  
Nos últimos dolorosos dias da humanidade, a pandemia de coronavírus [COVID-19] 
desvela-se como uma das manifestações do modelo de sociedade imposto 
globalmente a partir do século XVII, que caminha para a sua etapa final. Neste 
trabalho, objetivei refletir sobre o fenômeno da pandemia da COVID-19 em 
Boaventura de Sousa Santos. Na metodologia, teci interlocuções teológico-
pastorais com o ensaio “A cruel pedagogia do vírus” [2020], do sociólogo 
Boaventura de Sousa Santos. No século XXI, o modelo de sociedade inaugurado no 
projeto da Modernidade — de exploração sem limites dos recursos naturais — 
conduziu a humanidade a uma situação de catástrofe ecológica. No planeta Terra, 
este modelo de exploração viola — fatalmente — o lugar da humanidade. Traduz-se 
esta violação na morte de inúmeros seres vivos da “Mãe Terra” — nossa “casa 
comum”, como defendem os povos nativos e camponeses do mundo , secundados 
pelos movimentos ecologistas e pela teologia ecológica da libertação. 
Naturalmente, o planeta Terra — para garantir a sua vida — reage com pandemias, 
tal como as manifestações da crise ecológica. Trata-se de uma reação de 
autodefesa da Natureza. No cenário da vida planetária, a vida humana revela-se 
uma ínfima parte a defender: 0,01%. No mundo moderno, identifiquei três princípios 
de regulação das sociedades: o Estado, o mercado e a comunidade. Politicamente, 
o Estado e a comunidade são geridos e avaliados pela lógica do mercado e por 
critérios de rentabilidade do “capital social”. 

Palavras-chave: Pedagogia da “Mãe Terra”; sociedade moderna e contemporânea; 
pandemia de coronavírus [COVID-19]; teologia ecológica da libertação; Estado. 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: O pensamento de John Wesley sobre santidade: 
implicações ecológicas. 

Autor: GUSTAVO HENRIQUE ESTEVAM EMILIO 

Resumo:  
A comunicação tratará das implicações da teologia sobre a santificação de John 
Wesley na dimensão ecológica integral.Sendo a santidade um referencial para a 
vida e espiritualidade de todos os cristãos, a articulação desta questão como sendo 
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promotora de consciência ecológica deve colaborar de maneira muito significativa 
para que a temática ecológica possa ser mais e melhor enfatizada na vida das 
igrejas e dos cristãos.A contribuição da teologia de Weskly neste sentido dá-se, em 
grande medida, pelo fato de sua teologia e prática, assim como a de todos os 
herdeiros de seu legado de fé e prática (metodistas e wesleyanos), serem 
desenvolvidas em torno da temática da santidade, entendida no sentido de 
restauração aperfeiçoada do projeto original de Deus em sua criação. Como obra 
da graça divina, alguma medida de santificação alcança todas as pessoas, 
entretanto é naqueles que têm fé pessoal em Jesus que a santidade pode alcançar 
seu fim. E como, segundo a tradição wesleyana, é necessário que o cristão esteja 
engajado no projeto salvífico divino para que a santidade seja aperfeiçoada de 
maneira que possa ser espalhada por toda a terra, promover a causa ecológica 
torna-se dever de todo aquele que participa e contribui no propósito divino de salvar 
o mundo. 

Palavras-chave: Santidade; ecologia.; John Wesley; metodismo; responsabilidade 
socioambiental. 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: ARTE, CATEQUESE E A CASA COMUM RELATOS DE UMA 
EXPERIÊNCIA: MUSEU QUINTAL DA FÉ 

Autor: Jordélio Siles Ledo  

Instituição Financiadora: Associação dos Estigmatinos para Educação e Instrução 
Popular  

Resumo:  
Toda intenção de cuidar e melhorar o mundo, a partir de uma ótica socioambiental, 
tem se tornado tema de reflexão para a Teologia Pastoral. Esse campo da 
investigação teológica compreende que os tempos atuais exigem uma mudança 
profunda no modo de conceber os espaços formativos para os itinerários de 
educação da fé. Sob a luz da Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Fratelii Tutti e do 
Diretório para Catequese (2020), a presente comunicação visa apresentar um relato 
concreto da experiência de catequese socioambiental do "Museu Quintal da Fé". O 
Museu, situado em Ibricora-BA, é um espaço de relação entre arte, catequese e a 
casa comum. Assim como a arte, que tem a capacidade de preservar a memória de 
um tempo através de expressões artísticas, a catequese, como processo 
permanente de educação da fé, busca criar espaços que integrem a pessoa à casa 
comum. Desse modo, o Museu se apresenta como um espaço que favorece o 
envolvimento com as questões ambientais e como um modo de atualização 
pastoral. Propor um lugar de conexão com obras de arte, promove, além de uma 
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experiência estética, o encontro com a Beleza Pascal. Assim, o "Museu Quintal da 
Fé", procura responder aos apelos feitos às sociedades e às religiões acerca do 
cuidado com a casa comum. A comunicação conclui fundamentando-se na ideia 
antropológica de que toda pessoa possui um "quintal" que precisa ser preservado, 
um espaço fundante das experiências de fé e vida. 

Palavras-chave: Teologia Pastoral; Catequese socioambiental; Museu; Arte; 
Quintal; Casa comum. 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: Laudato Si' e o diálogo com a espiritualidade franciscana 

Autor: Luiz Fernando Rangel 

Instituição Financiadora: PUC-RJ 

Resumo:  
A Encíclica Laudato Si’ trouxe-nos uma nova proposta Teológica a Igreja, 
contribuindo em diversos textos, teológicos ou de outros campos do saber, 
despertando um acesso a espiritualidade ecológica, transformando todas as 
dimensões antropológicas, como o Cosmo e a humanidade. Papa Francisco 
correlaciona as idéias contidas no texto da Encíclica Laudato Si’ como também ao 
longo do seu pontificado a espiritualidade de São Francisco de Assis.  Desta 
maneira, ao descrever este texto, o Cântico das Criaturas desenvolvido por São 
Francisco no ano de 1225, período este de maior enfermidade e perto de sua morte, 
verifica que temos uma correlação entre Criação e antropologia teológica, e, 
chamando todos as criaturas de irmãos e irmãs. Portanto, a citação deste Cântico 
das Criaturas na Laudato Si’,  nota-se a inspiração do cuidado de Papa Francisco 
com mesmo desejo de São Francisco, em cuidar da “Casa Comum”.  Assim, Papa 
Francisco analisa como São Francisco contempla a Criação e deseja cuidar do 
homem e a natureza. E consequentemente esta espiritualidade provocada por São 
Francisco, mostram novas propostas à contemplação ecológica e ao desejo de 
equilíbrio a todas as dimensões humanas. Portanto, a proposta desse trabalho é 
verificar a contribuição teológica da Laudato Si’ percebendo uma consciência entre 
o homem e a natureza, e, tendo como resultado a partilha dos bens e diminuindo a 
pobreza. Portanto, ao verificar esta espiritualidade de São Francisco de Assis é 
possível motivar a sociedade hodierna e ter a consciência as diversas formas de 
degradação do humano. 

Palavras-chave: Laudato Si’; São Francisco de Assis; Papa Francisco; Casa 
Comum; Criação 
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enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Visada ecumênica na busca de uma ecologia integral 

Autor: Maria Teresa de Freitas Cardoso 

Resumo:  
A pesquisa tem inspiração na Laudato Si’, na questão da ecologia integral, e em 
vista uma arquitetura do cuidado ecumênico. Tal temática cresce em urgência no 
contexto da pandemia, dada no antropoceno. Pretende-se apontar algumas 
exigências para uma visada ecumênica. Considera-se o artigo “O que há de casa 
comum: políticas do luto e diálogo inter-religioso” (participação desta autora em 
coautoria), e destacam-se, como desdobramentos: a necessidade de cuidado da 
vida, tendo-se em conta as demandas da natureza, e de respeito ao luto, tendo-se 
em conta que existe diversidade de crenças e ritos – aludindo aos ritos dos cristãos 
e aos de diferentes etnias indígenas; destas, o apelo por um diálogo inter-religioso 
de modo a incluir a participação nas decisões sobre suas condições e destinos, 
como na questão da vida e do ambiente; a consideração de que uma casa comum 
implica em adequada utilização e cuidado dos bens comuns; a pergunta se por uma 
perspectiva mais dialogal também com a natureza poderia favorecer a fé ou a 
convicção de pertença e participação de uma casa comum. Resulta o imperativo do 
respeito aos ritos de luto e às celebrações da vida e com a proposta de se estender 
a visada ecumênica amplamente, como busca do bem, também para as teologias 
cristãs, em relação com outras tradições religiosas, culturais – e bem próximas de 
nós as etnias indígenas; e compreender essa visada em relação com todo o planeta. 
Conclui-se que seriam condições para a formação de uma casa comum. 

Palavras-chave: Ecologia integral; casa comum; ecumenismo; diálogo inter-
religioso; pandemia; antropoceno.  

enbsp; 
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Nº: 17 

Título da documentação: Usos de vana (floresta) na espiritualidade hindu segundo 
o Araṇyakāṇḍa, do Rāmāyaṇa de Vālmīki 

Autor: Matheus Landau de Carvalho 

Instituição Financiadora: Universidade Federal de Juiz de Fora 

Resumo:  
O Rāmāyaṇa de Vālmīki é uma expressão cultural narrativa das tradições hindus 
que se constitui num épico sobre as vicissitudes pelas quais passou Rāma durante 
seu percurso neste mundo enquanto um avatāra de Viṣṇu. Um dos objetivos 
doutrinários do Rāmāyaṇa de Vālmīki é uma exposição propedêutica dos preceitos 
do dharma hindu, um conjunto de deveres éticos e ritualísticos com vistas à 
obtenção de objetos transcendentes de fruição numa outra vida, que pode ser um 
paraíso (svarga) propriamente dito ou um renascimento numa condição humana 
superior segundo as doutrinas do karma e do saṃsāra. O terceiro dos sete livros 
(kāṇḍas) que compõem o Rāmāyaṇa de Vālmīki é o Araṇyakāṇḍa, o kāṇḍa das 
florestas e das matas, no qual é possível identificar nitidamente vários trechos 
sobre o eremitismo hindu da floresta (vānaprastha).A partir da análise dos usos 
semânticos que o Araṇyakāṇḍa faz de um dos termos sânscritos que designam a 
mata, a floresta indiana, i.e. vana, o objetivo desta Comunicação é apresentar as 
maneiras pelas quais a espiritualidade hindu se relaciona com a natureza através 
do eremitismo hindu da floresta (vānaprastha) no kāṇḍa supracitado. Por natureza 
compreender-se-á todos aqueles elementos naturais e formas de vida que 
prescindem de qualquer cálculo ou intervenção humana para existirem como tais. 
Na condição de um modus vivendi refratário às realidades socialmente calculadas 
da cidade (pura) e da aldeia (grāma) hindus, o vānaprastha constitui-se numa 
religiosidade védica profundamente sintonizada não apenas com as diretrizes do 
dharma hindu, mas também com a natureza. 

Palavras-chave: Rāmāyaṇa de Vālmīki; dharma; Natureza; floresta; eremitismo 
hindu (vānaprastha). 

enbsp; 
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Nº: 18 

Título da documentação: Ecopoeticidades no Cântico dos Cânticos: um estudo das 
árvores frutíferas 

Autor: Matthias Grenzer 

Resumo:  
Nos poemas do Cântico dos Cânticos, o amor do casal, além das diversas 
dimensõesantropológicas e teológicas, adquire conotações ecológicas. Celebra-se 
poeticamente que, justamente quando apaixonados, homem e mulher enxergam o 
mundo com outros olhos.Ora por estarem em busca de metáforas para expressar 
os seus sentimentos, ora por pensaremem seu futuro, ora por buscarem espaços 
compatíveis a e acolhedores de seu amor. Destarte, pertence aos casais 
apaixonados uma competência ímpar e a tarefa de olharem atentamente para flora 
e fauna. Na Comunicação aqui prevista, o olhar se dirige às árvores frutíferas. Quer 
dizer,visa-se, no livro do Cântico dos Cânticos, à "figueira", "tamareira", 
"macieira","romãzeira", "videira", "oliveira" e "nogueira".  Descobre-se, assim, que, 
segundo os poemas bíblicos em questão, o amor do casal, de forma repetida, 
encontra nesses vegetais lenhosos e nos frutos poreles produzidos uma referência 
importante. No caso, os cheiros, os sabores e os formatos deleschegam a confortar 
e inspirar o casal em seu amor. Assim, seguindo a visão verde doCântico dos 
Cânticos, as árvores frutíferas se tornam espaço e palavra de Deus paraquem 
ama.A pesquisa aqui prevista se propõe a dar continuidade a uma série de 
investigações sobre ecoteologia e/ou ecoespiritualidade no Pentateuco e nos 
Salmos, sendo que tais estudos, nos últimos anos, foram publicados em forma de 
Artigos em Periódicos Científicos ou como Capítulos em Livros.  

Palavras-chave: Cântico dos Cânticos; ecopoeticidades; árvores frutíferas 

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: Consciência ecológica integral: caminho da Teologia 
Pastoral junto às juventudes 

Autor: NATASHA PINHEIRO MAGALHAES RIBEIRO 

Resumo:  
Embora atingindo a todos, a atual crise socioambiental tem impactos maiores nas 
novas gerações. Podemos afirmar que os jovens são os maiores interessados na 
mudança desse cenário trágico. A presente comunicação objetiva refletir como a 
pastoral pode ajudá-los a se verem como sujeitos de transformação da atual 
realidade e de superação do pecado ecosocial. Partirá do princípio de que, para uma 
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evangelização mais eficaz, é preciso instruí-los a assumir uma ótica integradora 
em todos os níveis das relações sociais. Em seguida, aborda a relação que deve 
existir entre Teologia Pastoral e Eclesiologia. Um projeto pastoral ecológico integral 
chama em causa uma igreja atenta e compromissada com os acontecimentos 
globais e suas transformações. Em diálogo com a Teologia da Criação, Teologia 
Pastoral e Eclesiologia são chamadas a compreender que as pessoas humanas 
estão interligadas aos demais seres e não superiores aos biomas.  Por fim, propõe 
a atenção à vocação especial dos jovens a cuidar da Terra e denunciar todas as 
formas de exploração que geram o desequilíbrio da natureza e contribuem para o 
aumento da desigualdade social. A comunicação ressaltará a importância e 
urgência da construção de uma consciência ecológica integral entre os jovens 
diante da atual crise, que seja capaz de ajudá-los a exercer o seu papel específico 
na casa-comum. Toda a comunicação tomará como referência a Exortação 
Christus Vivit e a Encíclica Laudato Si’. Concluirá afirmando que os jovens, além de 
transformar o presente, serão a esperança para as futuras gerações se assumirem 
a sua vocação socioambiental.  

Palavras-chave: Teologia Pastoral; Ecologia integral; Juventudes; Christus Vivit; 
Laudato Si’. 

enbsp; 

 

Nº: 20 

Título da documentação: MISTAGOGIA E O CAMINHO NA FÉ 

Autor: Sonia Maria Gaio 

Instituição Financiadora: PUCPR 

Resumo:  
Introdução: Esse trabalho reflete sobre a experiência de iniciação à fé cristã a partir 
das fontes mais antigas e primeiras da tradição eclesiástica. Discute sobre o 
caminho da experiência mistagógica e os desafios atuais da evangelização. 
Objetivos: Investigar a experiência mistagógica em consonância com o processo 
catecumenal da Igreja nascente e discutir o processo de iniciação cristã como 
caminho na fé e de experiência mistagógica. Método: Pesquisa bibliográfica de 
abordagem qualitativa do tipo exploratória, com interpretação e abordagem 
reflexiva dos dados. Resultados: Refletir sobre a experiência mistagógica pela via 
dos Sacramentos é uma arte de conduzir os fiéis para dentro do mistério celebrado, 
revelando-o através das palavras, ritos e gestos. O caminho da iniciação cristã é 
um processo dinâmico de introdução à experiência com Cristo, pelo Espírito. A 
experiência com Cristo leva o iniciado à fé aprofundar, compreender e interpretar a 
presença da graça divina na história e no coração humano. Conclusão: A 
mistagogia torna-se um caminho a ser conhecido e trilhado pelo cristão. O 
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seguimento de Jesus consiste numa adesão vital a sua Pessoa e a sua mensagem. 
Partindo do próprio Jesus existe uma mística, uma prática e uma espiritualidade 
que inspira o cristão em suas ações e atitudes. É fundamental o resgate da 
experiência mistagógica pois essa é fonte e dinâmica da evangelização atual 
constituindo-se, assim, um processo de transformação e inculturação da fé. 

Palavras-chave: Mistagogia; Evangelização; Fé no Cristo 

enbsp; 

 

Nº: 21 

Título da documentação: A FORMAÇÃO E A MISSÃO DO EDUCADOR EM EDITH 
STEIN 

Autor: Valdirlei Augusto Chiquito 

Instituição Financiadora: PUCPR 

Resumo:  
Introdução: O conceito de formação está no coração da obra pedagógica de Edith 
Stein. Ela busca responder à pergunta: como o ser humano é formado? Mas tal 
pergunta necessita de uma resposta sobre quem é o ser humano. Para Edith Stein, 
uma formação humana autêntica leva o ser humano a uma formação integral. A 
finalidade dessa formação é conduzir o ser humano à plena realização de si mesmo. 
Antes de falar da formação do ser humano, deve-se saber quem ele é. Objetivos: 
Objetiva-se investigar a partir da obra A Estrutura da pessoa humana, os conceitos 
antropológico-filosóficos e teológicos de formação para uma análise do conceito 
de pessoa humana em Edith Stein. Método: Pesquisa bibliográfica de abordagem 
qualitativa do tipo explicativa com interpretação e abordagem reflexiva dos temas. 
Resultados: O tema da formação e missão do educador em Edith Stein fundamenta-
se na perspectiva fenomenológica, na visão aristotélico-tomista e na doutrina 
católica. Essa abordagem leva a sustentar que o ser humano é um ser que possui 
uma unidade indivisível de corpo, psique e espírito, que tem um potencial a 
desenvolver, podendo chegar à sua plena realização ou não, segundo a sua 
formação. Conclusão: A formação conduz a pessoa humana a vivenciar o seu 
“télos”, integrado na experiência de fé e na vivência comunitária. No processo da 
formação humana, a Eucaristia é o ato pedagógico por excelência, pois viver 
eucaristicamente consiste em deixar que as verdades eucarísticas atuem 
eficazmente na alma humana, transformando-a. 

Palavras-chave: Palavras-chave: Edith Stein; Ser humano; Formação; Educador. 

enbsp; 
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Nº: 22 

Título da documentação: A educação ecológica à luz da Carta Encíclica Laudato Si’ 
do Papa Francisco  

Autor: Wagner Francisco de Sousa Carvalho 

Resumo:  
É possível uma educação ecológica a partir da Encíclica Laudato Si’ do Papa 
Francisco, identificar seus elementos constitutivos e os ambientes favoráveis para 
a sua realização? Esta comunicação almeja responder que sim, apresentando que 
tal educação ecológica inspira novos agires sobre o estilo atual de vida escolhido 
pela sociedade, fazendo refletir que é necessário superar a ambígua compreensão 
de como se houvesse duas crises separadas, enquanto que na verdade, existe uma 
única e comple¬xa crise sócio-ambiental. A solução é repensar a aliança entre a 
humanidade e a casa comum, mostrando a necessidade de uma conversão 
ecológica do homem a partir de uma educação ecológica, ampliando os seus 
objetivos, bem como os lugares de sua prática: “Se, no começo, estava muito 
centrada na informação científica e na concentração e prevenção dos riscos 
ambientais, agora tende a incluir, uma crítica dos mitos da modernidade baseados 
na razão instrumental” (LS 210). Esta inclusão e alargamento do campo reflexivo 
deve acontecer na mesma proporção no âmbito prático do dia a dia, ou seja, “na 
escola, nos meios de comunicação, na catequese e especialmente na família”, 
sendo esta última o lugar de cultivar “os primeiros hábitos de amor e cuidado da 
vida... lugar de formação integral e amadurecimento pessoal” (LS 213). As 
consequências dessa prática apontarão para um amor civil e político, bem como, 
para resituar a teologia da criação e repropor, hoje, a presença do Espírito, que está 
atravessada tragicamente pela gravíssima crise ecológica que padecemos.  

Palavras-chave: Laudato Si’; Educação ecológica; Teologia da criação; Espirito; 
Aliança  

enbsp; 

 

Nº: 23 

Título da documentação: Paz e justiça na literatura cristã antiga, como caminho de 
construção do bem comum 

Autor: Waldecir Gonzaga 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Resumo:  
Os Padres da Igreja, mais que desenvolver uma doutrina sobre a paz, fizeram 
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reflexões sobre a paz na vida comunitária (Clemente Romano); Cristo como autor 
da paz (Orígenes); discursos aos monges para o retorno à unidade (Gregório 
Nazianzeno); comentário sobre uma vida pacífica (João Crisóstomo); a paz que 
deve reinar na Cidade de Deus (Agostinho) e o abraço entre justiça e paz (Sl 
84(85),11). Ademais, a Patrística vai se apoiar nas fontes bíblicas para falar da paz. 
O AT coloca a paz como um dom de Deus ao mundo dos homens, que se identifica 
com a ordem da salvação, uma vez que conduz ao bem-estar do povo e não se 
identifica apenas com a ausência de guerra. Eis que o encontro da paz com a justiça 
vai colaborar para a edificação de uma sociedade pacífica e pacificadora, pois elas 
“se oscularão” e trarão novos rumos para o bem comum. O NT coloca o Cristo como 
aquele que veio trazer “a paz na terra” (Lc 2,14), vai insistir para que seus discípulos 
vivam a paz e sejam pacificadores (Mt 5,9). Mas é em João e Paulo que 
encontramos o ápice da paz que deve existir entre a criatura e o Criador, aparecendo 
como um elo de reconciliação entre os homens. Enfim, pretendemos analisar a 
temática do encontro da paz com a justiça como fonte de reconciliação da 
humanidade e de construção de uma sociedade nova, como nos pede o Cristo e 
como insiste Francisco na Laudato Sí e na Fratelli Tutti. 

Palavras-chave: Paz; Justiça; Santos Padres; Igreja; Mundo; Literatura.  

enbsp; 

 

Nº: 24 

Título da documentação: O ser humano como microcosmo aberto: por uma 
integração ecológica em Edith Stein e na Laudato Si' 

Autor: Washington Luiz Barbosa da Silva 

Resumo:  
Microcosmo aberto ou existência aberta, apesar do aparente pleonasmo, são 
expressões utilizadas pela pensadora alemã Edith Stein para dizer que o ser 
humano é estruturalmente aberto, de interrelação, capaz de receber o mundo em si. 
Do mesmo modo, o Papa Francisco afirma a necessária capacidade humana de sair 
de si mesmo, em auto transcendência, no cuidado do próximo e da Casa comum, 
inaugurando-se a desejada integração ecológica. Tal preâmbulo apresenta a 
proposta do presente artigo e sua comunicação em aventar o tema da integração 
do ser humano ao ambiente natural tendo como base a sua própria estrutura aberta. 
Para isso ocorrer, será visitado o pensamento desses dois autores.As pesquisas da 
filósofa, no campo antropológico, apontarão que o ser humano (microcosmo 
aberto) contém em si os reinos mineral, vegetal, animal e espiritual (abertura) como 
o Cosmos; perante igual descoberta, confirma-se a forte convergência com o 
ambiente e facilitação de sua reintegração na origem comum dos seres vivos.A 
Casa comum, expressão presente na Laudato Si’, significa o Planeta Terra.  O VI 
capítulo desse texto será percorrido para melhor fundamentar o assunto; ele trará 
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explicitamente o tema da ecologia integral, e apostará na inadiável mudança do 
estilo consumista atual pelo cuidado ao meio ambiente, sinal da nova aliança entre 
a humanidade e o Cosmos.    Todo ser humano precisa abrir-se tanto aos outros 
humanos como ao ambiente natural; dessa forma, humanizar-se-á tornando-se 
cada vez mais responsável pelo próximo, pelo Planeta, por seu próprio futuro.   

Palavras-chave: Edith Stein; ser humano; existência aberta; reintegração ecológica; 
Laudato Si'  

enbsp; 

Nº: 25 

 

Título da documentação: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO: O AVANTE DO 
POVO XUKURU DO ORORUBÁ E O CRUZO DA IGREJA CATÓLICA  

Autor: Yuri Magalhães Silva 

Resumo:  
O movimento e organização de diversos povos tradicionais no Brasil, incluindo os 
povos indígenas que se organizam e lutam pela garantia e manutenção dos direitos 
humanos e legais da demarcação de suas terras é constante na história. A busca 
do saber decolonial e tradições indígenas surge com o intercambio cultural entre 
os povos de diversas regiões do Brasil, considerado como um caminho para resistir 
e resgatar os elementos ancestrais das práticas e ritos sagrados. O povo Xukuru do 
Ororubá foi considerado o maior povo indígena em habitantes no Nordeste em 
2013. O Conselho Indigenista Missionário - CIMI Nordeste foi um dos principais 
incentivadores na mobilização do povo Xukuru do Ororubá para participação do 
processo da Assembleia Nacional Constituinte na década de 1980. De lá em diante 
o processo de avante da demarcação de suas terras, o cruzo das práticas católicas 
nos ritos sagrados indígena e a vitória eleitoral do Cacique Marcos para a Prefeitura 
do Munícipio de Pesqueira – PE tem mudado a história do povo Xukuru da serra do 
Ororubá.A pesquisa busca analisar o papel do CIMI no processo do avante do povo 
Xukuru da Serra do Ororubá na demarcação de suas terras de 1988 a 2020 e 
consequentemente, analisar o cruzo da igreja católica e as práticas sagradas 
indígenas dos Xukuru. A pesquisa tem caráter documental e qualitativa, utilizando 
de pesquisas de antropólogos, cientistas da religião e documentos do próprio CIMI.  

Palavras-chave: Indígena; Xukuru; CIMI; Igreja Católica. 

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: O POSICIONAMENTO HUMANIZADOR DE JESUS EM Mt 
20.20-28, A LUZ DA T.M.I 

Autor: Claudio Araujo Machado 

Instituição Financiadora: PUC-SP 

Resumo:  
Esta proposta de comunicação analisa a perícope Mt 20.20-28, que trata do pedido 
de uma mãe, que se interpõem entre seus dois filhos e Jesus, a fim de garantir uma 
posição hierárquica aos filhos. Nesse sentido, abre-se, por um lado, a oportunidade 
de se aprofundar no panorama sociocultural do mundo de Jesus e de seus 
discípulos. Por outro, as categorias sociais, tais como: as mulheres, servidores e 
escravos eram excluídas de direitos básicos. Disso decorrem dois desdobramentos 
a respeito do posicionamento humanizador de Jesus na sociedade a serem 
desenvolvidos posteriormente no resumo expandido. Primeiro, explicitar a 
abordagem das categorias sociais por Jesus na narrativa e o que cada uma 
representava no ambiente de Mt 20.20-28. Segundo, investigar alguns ensaios 
sobre a ótica de Jesus e o paradigma das posições sociais para seus discípulos. A 
análise da visão de Jesus em face dos excluídos pode trazer luzes na aplicabilidade 
da teologia da missão integral. Nesse sentido, a reflexão da TMI, se apresenta como 
uma leitura teológica latino-americana, e contrapõe o pensar evangélico 
fundamentalista. A partir deste cenário, tal reflexão deseja trazer luzes no debate a 
ser realizado na ST 3 Bíblia, ética e política; bem como ir ao encontro da temática 
do Congresso Religião e Teologia entre o Estado e a Política. 

Palavras-chave:  posicionamento de Jesus; mulheres; servidores; escravos; missão 
integral. 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: TEOLOGIA PAULINA APLICADA: A CRUZ COMO 
INSTRUMENTO  DE TRANSFORMAÇÃO ÉTICA E SOCIAL 

Autor: Fernando Batista de Campos 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A primeira carta aos Coríntios apresenta questões que abalam a comunidadeética 
e politicamente, contém teologia aplicada, nisto reincide a sua fascinação. Ela nos 
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mostra como o apóstolo Paulo troca a sua teologia em miúdos, não admitindo que 
qualquer setor da vida humana exista divorciada da fé cristã. Édirigida a uma 
comunidade em crise e esse ambiente religioso, moral e social não deixava de afetar 
a jovem comunidade em pleno processo de formação.Paulo discute sobre a 
existência de diferentes partidos que ameaçam dilacerar a unidade da comunidade 
(1 Cor 1-4). A vida eclesial dos cristãos daquela cidade refletia inequivocamente a 
estrutura de vida da sociedade coríntia e, por isso, os membros da Igreja 
carregavam nas costas da vida sua história e cultura. Tanto Paulo quanto os seus 
seguidores haviam entendido que a missão evangelizadora para chegar nas 
pessoas deveria partir e terminar no ambiente urbano. É em Corinto que Paulo 
começa seu anúncio da Cruz do Crucificado. Esse paradoxo, representa um 
extrapolar, um desmontar, dos esquemaspolítico-sociais e dos valores humanos, 
convidando a uma reformulação de concepções. O significado da cruz, como 
conceito, deixa de ter sentido escatológico e passa a ser referência para superação 
da indignidade, muitas vezes imposta pela ética e política do tempo. Esse tipo de 
abordagem exige das pessoas cristãs uma forma de relação com Deus baseada na 
reciprocidade que transforma. Não se pode negar o quanto isso impressiona a 
ponto de nos causar um impacto interno desorganizando e questionando os nossos 
arquétipos há tempos erigidos. 

Palavras-chave: Cruz; Paulo; Coríntios; Transformação. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: A DIACONIA E O AMOR DE DEUS: A DETERMINAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA 

Autor: Hélio Aparecido Teixeira  

Resumo:  
O presente artigo busca colocar em discussão os conceitos de amor de Deus e de 
diaconia como elementos fundamentais para a ideia de determinação intermediária 
como campo fático da práxis cristã. O amor de Deus como uma teoagapia de origem 
judaico-cristã e a diaconia como uma forma de mediação ao campo da faticidade 
histórica do Evento Igreja constituem o campo dialético da fé cristã, desde uma 
perspectiva da tradição da teologia evangélico-luterana identificada com a noção 
da reconciliação. Neste sentido, a diaconia como mediação entre a Proclamação da 
Vida, Morte e Ressurreição de Jesus e a organização discursivo-institucional da 
salvação por meio da prática teoagápica diante da escassez material e espiritual, é 
percebida neste artigo como uma forma de pastoreio hermenêutico que possibilitou 
transformar a ideia da gratuidade do Deus de Jesus numa linguagem que 
permitisse falar do evangelho por meio da ideia romana da Caritas. O argumento 
apresentado aqui é distribuído da seguinte maneira: num primeiro momento, 
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busca-se analisar a ideia de Amor de Deus; em seguida, avalia-se a noção de 
Caritas Romana e sua porosidade à proclamação da prática de assistência aos 
pobres; por fim, busca-se considerar a faticidade dessa forma de organizar a 
Evangelização sensível à determinação intermediária, pensada nos termos de 
Kierkegaard, isto é, enquanto existência.   

Palavras-chave: Amor de Deus; Diaconia; Caritas Romana; Determinação 
Intermediária. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Justiça social nos profetas antigos  

Autor: Isidoro Mazzarolo 

Resumo:  
Justiça e sociedade Resumo da proposta: Esta proposta de comunicação analisa a 
perícope Mt 20.20-28, que trata do pedido de uma mãe, que se interpõem entre seus 
dois filhos e Jesus, a fim de garantir uma posição hierárquica aos filhos. Nesse 
sentido, abre-se, por um lado, a oportunidade de se aprofundar no panorama 
sociocultural do mundo de Jesus e de seus discípulos. Por outro, as categorias 
sociais, tais como: as mulheres, servidores e escravos eram excluídas de direitos 
básicos. Disso decorrem dois desdobramentos a respeito do posicionamento 
humanizador de Jesus na sociedade a serem desenvolvidos posteriormente no 
resumo expandido. Primeiro, explicitar a abordagem das categorias sociais por 
Jesus na narrativa e o que cada uma representava no ambiente de Mt 20.20-28. 
Segundo, investigar alguns ensaios sobre a ótica de Jesus e o paradigma das 
posições sociais para seus discípulos. A análise da visão de Jesus em face dos 
excluídos pode trazer luzes na aplicabilidade da teologia da missão integral. Nesse 
sentido, a reflexão da TMI, se apresenta como uma leitura teológica latino-
americana, e contrapõe o pensar evangélico fundamentalista. A partir deste cenário, 
tal reflexão deseja trazer luzes no debate a ser realizado na ST 3 Bíblia, ética e 
política; bem como ir ao encontro da temática do Congresso Religião e Teologia 
entre o Estado e a Política." 

Palavras-chave: justiça; polítca; sociedade 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: Uma Teologia diante dos poderes e injustiças:  
denominações cristãs e Estado brasileiro. 

Autor: Itamar Marques da Silva 

Resumo:  
Esse trabalho proclama a Teologia do reino diante da realidade brasileira, do 
fundamentalismo religioso pautado em uma pseudomoral que justifica um governo 
de injustiças, discrimina, exclui, segrega e elimina pessoas em nome de Deus. 
Assim questiona-se: Qual é o papel da Teologia diante dos poderes e injustiças: 
denominações cristãs e Estado brasileiro? Tal pergunta pareça fácil, ora a Teologia 
deve ser a voz profética para denunciar as injustiças e poderes opressores. No 
entanto, quando as injustiças e opressões são respaldados por uma Teologia de 
dominação a resposta carece de: Apontar qual Teologia está a serviço do reino. 
Para isso o trabalho quer: Descrever o papel da Teologia a serviço do reino; Analisar 
o papel da Teologia do reino e a Teologia a serviço do poder; Enumerar alguns 
desafios para a Teologia do reino. Assim a proposta abordará a questão a partir das 
constatações e reflexões advindas dessa realidade, usando a metodologia dedutiva, 
qualitativa e de revisão bibliográfica. Acredita-se que a Teologia não pode ficar 
indiferente diante das injustiças e estruturas de poder, pois a fonte que a sacia, é a 
mesma que embebeda a autêntica religião, o amor (TG 1,27), seu compromisso deve 
estar distante das estruturas de dominação ao passo que se aproxima dos “faces 
de Cristo” desvelados nos que sofrem as injustiças da fome, os preconceitos por 
serem estrangeiros, as prisões injustas, os doentes e tantos outros (MT 25,34-36) 
que em um Brasil desigual revelam a face de Cristo em seu rostos vulneráveis. 

Palavras-chave: Teologia; Políticas públicas; Injustiças; Estruturas de poder; 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: Submeter-se ou morrer: entregar os anéis para não perder 
os dedos! – Jeremias e o império babilônico 

Autor: Jaldemir Vitório 

Resumo:  
Introdução: a tríade teologia, estado e política mesclam-se na atuação de Jeremias 
na década em que reinou Sedecias, imposto pelos babilônios (Jr 37,1). Instruído 
pela Palavra do Senhor, não entrevê saída a não ser pela submissão ao poder 
hegemônico sem ousar atiçá-lo, embora refutado pelos anunciadores da volta, para 
breve, dos exilados na primeira deportação, com o rei e os objetos do Templo de 
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Jerusalém (Jr 28,3-4).  No encontro confidencial com o rei,  insiste que deve se 
entregar nas mãos dos babilônios, condição para se salvarem ele e Jerusalém (Jr 
38,17-18). Porém, o rei indeciso guia-se por quem sugere enfrentar os babilônios. 
O resultado correspondeu ao anunciado por Jeremias (Jr 39,5-9).Objetivo: A 
postura do profeta pode soar teologicamente estranha para os adoradores de 
YHWH, Deus de Israel, cujas ações prodigiosas se contavam, sempre pronto a 
defender o seu povo. Parecia considerar YHWH inferior ao deus babilônico Marduk.  
Ledo engano!Método: Leitura-interpretação de textos jeremianos, datáveis de 597-
587 a.C. Resultados: Jeremias mostrou-se sensato ao recomendar submeter-se 
aos babilônios. Judá não tinha condições de enfrentá-los. Entretanto, antevê a 
futura destruição do poder opressor e a esperança de retomada da vida em Judá. 
Conclusão: A profecia de Jeremias evidencia a postura política de quem prefere 
entregar os anéis para não perder os dedos. O império opressor sucumbiria! O gesto 
simbólico de Jr 51,59-64 não deixa margem para dúvidas. 

Palavras-chave: Jeremias; Sedecias; Babilônios; Submissão; Exílio; Gesto 
simbólico; Destruição; Esperança,  

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Direito-justiça como princípio ético na profecia de 
Jeremias 22,1-5 

Autor: KARINE MARQUES RODRIGUES TEIXEIRA 

Resumo:  
A comunicação propõe uma hermenêutica da perícope de Jeremias 22,1-5 acerca 
da execução do direito-justiça como princípio ético dessa profecia jereminiana. 
Para alcançar este objetivo foi adotado o método histórico crítico no modelo 
conflitual, bem como a tradução da perícope a partir do texto mais próximo do 
original em hebraico para o português. A tradução literária impulsionou para 
apontamentos que merecem um diálogo perscrutativo: a perícope aborda direito e 
justiça; direito ou justiça; ou direito como justiça? A hipótese que se confirma é que 
mishpat e tsedeq são adotadas como sinônimo complementar, uma à outra, como 
ênfase intencional na profecia jereminiana configurando uma ética baseada no 
monoteísmo. A ênfase na necessidade da execução do direito-justiça que se 
configurava em socorrer o estrangeiro, órfão e a viúva. Essa afirmativa tem assento 
nas hermenêuticas que a literatura sagrada nos consente, pautada na visão do 
profeta Jeremias e na preferência pela população que era atormentada, portanto, a 
luz da perícope analisada, excluída da prática do direito-justiça (Jr 22,3). A profecia 
jereminiana é arrojada pois se destina à casa real de Judá. Até então as exortações 
eram dirigidas a grupos específicos da sociedade. Porém, o rei, como o responsável 
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último, não era mencionado e Jeremias muda esse quadro mostrando que é o rei 
que deve servir de intermediário entre o povo e Yhwh, executando o direito-justiça.  

Palavras-chave: Direito; justiça; direito-justiça; Jeremias. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Religião e política no Israel do século IX: a justificativa 
religiosa da revolta de Jeú 

Autor: Maria de Lourdes C. Lima 

Resumo:  
A revolta de Jeú contra a dinastia Omrida durante o reinado de Acab (séc. IX a.C) é 
ligada, na Escritura, a Elias e Eliseu (cf. 1Rs 19,15-18; 2Rs 9,1-10). Vários problemas 
históricos estão envoltos neste episódio, particularmente em relação à política anti-
assíria da dinastia omrida e o enfrentamento de grupos filo-assírios (no tempo de 
Salmanassar III), cuja inscrição no “obelisco negro” menciona o “rei da terra de 
Omri” (ANEP, 355). De outra parte, põe-se a questão se estes dois profetas teriam 
influenciado também uma revolta em Damasco, de Hazael contra Ben-Hadad III. O 
texto bíblico de 2Rs 9,1-10, contudo, justifica a derrocada da dinastia de Omri a 
partir de uma concepção religiosa: a luta do javismo contra o baalismo e a 
purificação do culto israelita. Com isso, faz emergir a questão da relação entre 
poder estatal e religião (representada pela figura profética), especialmente no uso 
desta última como base para ações políticas. A comunicação pretende apresentar, 
a partir de estudos recentes, os dados históricos relativos ao evento e, a seguir, 
analisar os dados bíblicos, descortinando seu interesse religioso. Emergirá daí uma 
reflexão sobre o tema da relação entre religião e política na época do texto, com 
possibilidade de analogias com outras situações em outras épocas. 

Palavras-chave: Dinastia omrida; profetismo e ação política; baalismo; história do 
antigo Israel 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: Processo de implementação do sistema tributário ao povo 
judeu no período pós-exílico segundo Livro de Neemias. 

Autor: Nayara do Vale Moreira 

Resumo:  
A sociedade judaica passava sob controle de uma elite dominante emJudá e pelo 
rei do império persa. A economia e o exercício da política aconteciam apartir da 
cidade com o apoio irrestrito do Templo como instituição fundamental paraa 
arrecadação de impostos. Perante a um contexto pós exílico pretende-seevidenciar 
juntamente ao processo de missão de Neemias a situação socialdesumana entre a 
camada menos privilegiada da comunidade judaica que sãoevidenciadas e 
agravadas pela aplicação do sistema tributário do império persa.Temos assim por 
objetivo analisar as intervenções de Neemias para reconstituiçãoda comunidade 
judaica e como dentro desse processo o sistema tributário teria sidoaplicado e suas 
consequências diante a união e a reconstituição dos clãs e dasfamílias. O método 
investigativo adotado é o bibliográfico com a finalidade deaperfeiçoamento e 
atualização do conhecimento, através de uma investigaçãocientífica de obras já 
publicadas. Grande maioria dos povos subjugados pagava eapenas alguns poucos 
povos da periferia do Império pagavam equot;doaçõesequot;, essaseram 
estipuladas por meio de um discurso em que aqueles que se negarem aotributo 
seriam excluídos da sociedade e, segundo a religião, rejeitadas por 
YHWH.Indicando um período de perseguição a mulheres, homens e crianças que 
seencontravam no limite da fragilidade para se viver, grande parte do povo vivia 
daterra, porém a terra foi dominada, ou comercializada para pagar os altos 
impostoscobrados. 

Palavras-chave: Pós-exílio; Povo judeu; Tributo. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: A esperança pela libertação da opressão e da escravidão 
em Isaías 52,13-53,12 

Autor: Rosemary Francisca Neves Silva 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Resumo:  
A ênfase do quarto Canto do Servo Sofredor (Is 52,13-53,12), é dada à interpretação 
do sofrimento. O Servo foi um sofredor, justo e, por ser justo, sua derrota foi o 
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martírio, descrevendo assim a luta final entre a justiça do Servo de Deus e a injustiça 
do sistema que oprime os pobres, os estrangeiros e marginalizados. O Servo do 
quarto Canto é apresentado como um sofredor, desfigurado e perseguido, aquele 
que carrega nossas dores e que, apesar de ter sido desautorizado, foi vitorioso. É 
desse Servo apresentado no quarto Canto que propomos abordar nesta 
comunicação. Um Servo que apesar das dores e injustiças proporcionou a 
esperança da libertação da escravidão imposta pelos opressores. O objetivo da 
comunicação é investigar quem é o Servo de YHWH no quarto Canto do Servo 
Sofredor  e mostrar qual é a concepção de sociedade, a partir do contexto social 
vivido pelo Servo no exílio. O método histórico-crítico nos  possibilitará  desenvolver 
a leitura conflitual, bem como trabalhar o texto bíblico como fonte histórica. A 
perícope está dividida em três estrofes: (v. 1-3) descreve o personagem maltratado, 
(v. 4-6) a solidariedade de seu sofrimento, (v. 7-10) a morte ignominiosa. Esses 
versículos expressam que não há nada de atraente no Servo, pois ele não tem figura 
humana, aparece sem nenhuma formosura e esplendor. Está completamente 
desfigurado. No versículo 5 o autor nos convence de que o Servo é o Israel do exílio.  

Palavras-chave: Servo; Sofrimento; Escravidão; Libertação; Esperança. 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: A prostituta perdoada - Lc 7, 36-50: uma análise sobre a 
condição insuperável dos marginalizados 

Autor: SERGIO RICARDO TOLEDO 

Resumo:  
Ao longo da história, a imagem da prostituta é usada de forma recorrente entre os 
autores dos mais variados estilos literários. Dentro do universo bíblico é figura 
regular tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em determinadas passagens 
das Sagradas Escrituras ela assume um sentido simbólico e se torna portadora de 
uma carga de significação, em especial dedicada a representar a idolatria, que ajuda 
a compor a mensagem pretendida para o texto. Quando descritas em seu sentido 
literal, essa personagem assume importância ainda maior ao se tornar 
representante de um grande grupo social oprimido e marginalizado pelo sistema. À 
época de Jesus a prostituta não tinha muitas alternativas de sobrevivência, 
frequentemente abandonada pela própria família ainda em sua infância restava 
viver uma vida que não escolheu. Diante disso, através de uma análise do contexto 
histórico-social e teológico de determinadas passagens, este estudo busca 
entender a condição insuperável que envolve essas pessoas e a forma 
surpreendente com que Jesus age diante delas. Este estudo busca ainda identificar 
na atualidade os seus traços refletidos nos mais diversos grupos de excluídos – 
originários da terra, negros, LGBTQIA+, imigrantes e outros - que, impedidos de 
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superar a condição em que se encontram, vivem à margem da sociedade, sofrendo 
a espera por um encontro com o Cristo. 

Palavras-chave: Condição insuperável; Fé; Perdão; Prostituta.  

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: A abolição da maldição da lei por Cristo na Carta aos 
Gálatas (3,9-14) 

Autor: Vicente Artuso 

Resumo:  
No tempo de Paulo, havia grupos legalistas que promoviam a observância estrita 
de certas leis, sem considerar o contexto cultural. Assim certas leis se tornavam 
um peso.A primeira impressão para o leitor diante da expressão “maldição da lei” 
nessa perícope, é a rejeição da lei judaica. No primeiro século Marcião (c.190 d.C) 
interpretou Gálatas como uma carta de Paulo contra o Judaísmo e contra todo 
judeu. Ele declara em Gálatas a abolição da Lei judaica, repudia o Deus criador da 
Escritura judaica, dizendo que Deus criador da Escritura judaica é totalmente 
diferente do Deus de Paulo. Um estudo mais atento de certos termos, interpretados 
no contexto de toda a carta, conduz a conclusão que a lei não foi excluída, e quem 
crê é obediente à lei. Paulo continuou judeu mesmo abraçando o projeto de Jesus. 
Ele, a partir da sua vocação (Gl 1,15) passa a destacar o “ser judeu” na experiência 
da fé como a porta da salvação. Na nova perspectiva de Paulo, a Eleição e Aliança 
devem ser o ponto de partida para a compreensão da relação lei e fé em Gálatas. E 
no caso da lei a maldição é dada justamente porque ninguém consegue cumprir a 
lei em todos seus mandamentos. Portanto não consegue ser fiel plenamente, porém 
Deus sempre continua fiel a Aliança. Podem estar sob a maldição da lei aqueles que 
julgam ser justificados pelas obras da lei, se apegam a circuncisão, o sábado, as 
prescrições alimentares, como caminho para a vida. 

Palavras-chave: Judeus; lei; maldição; bênção; liberdade.  

enbsp; 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 4 - ECLESIOLOGIAS LATINO-AMERICANAS: DE MEDELLÍN AO CONTEXTO 

DA ASSEMBLEIA ECLESIAL DA AMÉRICA LATINA   

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Perspectivas de dialogo entre o mundo da arte e a Igreja 
da América Latina. 

Autor: ALEXANDRE DOUGLAS CRISPIM 

Resumo:  
A arte é um meio excelente para comunicar ideias e sentimentos, e a Igreja sempre 
a utilizou para evangelizar, como testemunho da beleza da criação. A arte tem a 
capacidade de captar e transmitir os diversos aspectos de uma mensagem, 
traduzindo em formas, cores, sons, que estimulam a intuição de quem a vê ou ouve, 
incluindo na obra o caráter transcendente que a mesma mensagem pode ter. A 
Igreja necessita da arte e ao fazer uso dela interpreta, explica e expõe a revelação 
divina. Queremos então apresentar a arte como meio de evangelização e a recepção 
do Vaticano II no mundo artístico a partir da obra do pe. Giulio Liverani feita na igreja 
de Nossa Senhora das Graças em Vargem Grande Paulista em São Paulo, que em 
meio ao clima de repressão da ditadura o padre criou uma via sacra nas paredes da 
nave da igreja denunciando os males da época, levando em conta também a 
perspectiva que o papa Francisco apresenta sobre o mundo da arte. Além disso 
faremos uma reflexão sobre o apelo que a Igreja faz aos artistas por uma 
reaproximação, desde o discurso de Paulo VI na conclusão do Concílio Vaticano II 
aos artistas de 1965, para buscar caminhos de cooperação através do dialogo com 
a Igreja na América Latina. 

Palavras-chave: Arte, Evangelização, Recepção, Vaticano II 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: A Teologia do Povo e os quatro princípios da eclesiologia 
de Francisco na Evangelii Gaudium 

Autor: André Luiz Rossi 

Resumo:  
O Papa Francisco desde sua eleição procurou valorizar o povo e, em todo o seu 
pontificado tem usado a expressão “povo fiel de Deus” Esse modo de pensar e agir 
do Papa Francisco manifesta, especialmente na exortação apostólica Evangelii 
Gaudium, uma eclesiologia que tem como base princípios polares de contradição, e 
que estão embasados na Teologia do Povo, a saber: a superioridade da realidade 
sobre a ideia, a superioridade da unidade sobre o conflito e a superioridade do 
tempo sobre o espaço. Sendo assim, esta comunicação tem como objetivo analisar 
a relação destes quatro princípios polares de Francisco, presentes na referida 
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exortação apostólica com a Teologia do Povo. Para atingir esse objetivo decifrar-
se-á hermeneuticamente esses princípios polares na mencionada exortação e a 
comparará com a teologia do povo, sistematizada por Juan Scarlos Scannone, em 
obra homônima. Espera-se como resultado demonstrar a relação entre os 
princípios polares de Francisco (EG pp. 178-187) e a Teologia do Povo, percebendo 
que essa teologia se manifesta claramente nos princípios que norteiam a 
eclesiologia do Papa Francisco. Deste modo, o resultado esperado é evidenciar os 
fundamentos do agir de Francisco, mostrando uma intelectualidade que se 
manifesta numa prática coerente que valoriza o povo fiel como categorial central 
dentro da vida eclesial.  

Palavras-chave: Papa Francisco; Teologia do Povo; Evangelii Gaudium; 
eclesiologia; Juan Carlos Scannone 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: O CONCÍLIO VATICANO II E SUA INFLUÊNCIA NO 
MOVIMENTO ESTUDANTIL DE 1968 NA IGREJA PARTICULAR DE BOTUCATU 

Autor: Edmilson José Zanin 

Resumo:  
Em 1968 eclodiram inúmeros movimentos contestadores em muitos lugares do 
mundo com formas, objetivos, alcance e organização variados. Um ponto comum 
importante foi a questão da juventude ou seja, do Movimento Estudantil. O Concílio 
Vaticano II apresentou um novo modelo de Igreja: uma Igreja que não tivesse medo 
de lutar contra a opressão e a dominação que imperava no país. Uma Igreja que 
fosse sinônimo de Povo de Deus, uma Igreja que santifica, mas que também 
promove este mesmo povo, tão marginalizado e excluído. Dentro dessas 
perspectivas os jovens da geração de 68 no Brasil, acreditavam na possibilidade de 
tornar realidade seus sonhos, um mundo, ou melhor, um país democrático, sem 
autoritarismo, discriminação e alienação. Foi marcante a atuação da juventude 
católica brasileira através das organizações: JAC (Juventude Agrária Católica), JEC 
(Juventude Estudantil Católica), JIC (Juventude Independente Católica), JOC 
(Juventude Operária Católica) e JUC (Juventude Universitária Católica). Foi através 
dessas organizações e movimentos juvenis que a Igreja no Brasil se aproximou, 
embora ainda de maneira tímida do povo se conscientizando do protagonismo dos 
leigos tão bem trabalhado na constituição “Gaudium et spes”. Nessa época, em 
Botucatu o Pe. Augusti, um padre jovem, dinâmico, convicto de seu ideal de luta 
pelo povo, gozava de grande influência entre os estudantes universitários. Desde o 
começo da crise estudantil, apoiava suas reivindicações e finalidade da greve. Ele 
era um líder no meio universitário, por isso foi tachado por lideranças da política 
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conservadora de Botucatu que apoiavam regime ditatorial, como “subversivo e 
comunista”. 

Palavras-chave: História; Estudantes; Movimentos estudantis; Movimentos 
sociais; Concílio Vaticano II 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Dom Jorge Marcos de Oliveira: um bispo em período de 
renovação eclesial 

Autor: Felipe Cosme Damião Sobrinho 

Resumo:  
A proposta de comunicação consiste em apresentar o perfil biográfico e de 
ministério episcopal de Dom Jorge Marcos de Oliveira, primeiro bispo da Diocese 
de Santo André, região do ABC Paulista. Nomeado bispo em 1946 pelo papa Pio XII, 
exerceu o ofício de bispo auxiliar na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de 
Janeiro por oito anos.  Seu ministério na então capital federal foi marcado pela sua 
presença nas favelas, realizando visitas pastorais e aproximando a presença da 
hierarquia na periferia. Sua forte ação social fez com que ele assumisse uma 
compreensão eclesial de uma igreja servidora, marcada pela opção pelos pobres. 
Em 1954, foi transferido para a recém criada Diocese de Santo André, assumindo 
seu ofício em 12 de setembro e passando a residir em 24 de outubro do mesmo 
ano. A realidade da Igreja local era marcada pelo movimento operário. A pastoral 
diocesana, centrada nas irmandades e em núcleos reduzidos da Ação Católica 
estava distante da realidade dos diocesanos, muitos deles migrantes e distantes do 
convívio eclesial. Ao iniciar o seu ministério episcopal, ele assumiu a articulação de 
uma pastoral com base na Doutrina Social da Igreja, participando ativamente de 
greves e das articulação dos trabalhadores da região, iniciando um diálogo entre 
Capital e Trabalho. Sua tomada de decisão, causou grandes resistências gerando 
conflito de mentalidades e, concomitantemente, uma nova concepção de Igreja, 
antecipando muitas resoluções assumidas no Concílio Vaticano II e em Medellín. 
Assumiu a defesa liberdade na Ditadura Militar, defendendo uma Igreja pobre e 
servidora. 

Palavras-chave: Dom Jorge Marcos; Vaticano II, América Latina; Episcopado; 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: VATICANO II - O ROSTO DE DEUS PRESENTE NA VIDA 
DINÂMICA DE CADA POVO, CULTURA E LÍNGUA 

Autor: Jose Eduardo Rodrigues 

Instituição Financiadora: PUC-SP 

Resumo:  
O Concílio Vaticano II contou com a participação de parte do episcopado brasileiro 
que possibilitou um entendimento e a necessidade da participação e contribuição 
de presbíteros bem como do laicato dos processos de recepção dos ideais 
conciliares.  A cultura e a língua dos povos latino-americano diante de um momento 
de transformação e um movimento de ação necessária para acolher o Concílio 
implica em compromisso com a realidade e as culturas nativas deste continente. O 
estudo procura nos documentos conciliares a presença de Deus na busca pelo 
diálogo inter-religioso e ecumênico, especificamente entre as religiões católica, 
islâmica e judaica na Arquidiocese de São Paulo, problemas complexos e delicados 
à luz do magistério da Igreja e da tradição cristã em contato com as religiões não 
cristãs. A Igreja, anuncia o Evangelho para que os povos possam acolher a fé em 
suas culturas. O limiar da fé e a crença só é possível pelo diálogo e pelo respeito 
mútuo. Assim, reunir e inculturar o Evangelho no gênero humano em unidade 
proposto no Vaticano-II carece de ter um olhar de Deus presente nas culturas e no 
dinamismo de cada povo em sua língua e principalmente nas periferias mais frágeis 
das sociedades. Receber o Concílio significa reconhecer as diversidades culturais 
entre os povos e o clero, embora tenha ocorrido uma abertura para a recepção, 
ainda hoje existe a necessidade de conversão dentro e fora da instituição. 

Palavras-chave: Vaticano II; Diálogo Inter-religioso; Inculturação; Ecumenismo 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: No coração da América Latina: a catequese 
evangelizadora como processo de conversão pastoral 

Autor: Marcelo Luiz Machado 

Resumo:  
O tema da catequese sempre foi uma constante nos documentos eclesiais. E a 
evangelização se faz sempre pela via processual catequética do ensino, da 
participação e da vivência comunitária. Na América Latina, este processo de 
discernimento pastoral foi se mostrando, de maneira especial, nas conferências 
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episcopais latino-americanas e caribenhas, bem como nas semanas latino-
americanas de catequese. Desde a conferência de Medellín, em 1968, é notada a 
urgência de empreender uma catequese verdadeiramente evangelizadora, no 
sentido de superar estruturas que não mais respondiam ao grande problema de 
uma grande massa que se dizia católica de batismo, mas que não vivia sua fé 
participativa na comunidade cristã e na missão apostólica no mundo. Não é de se 
estranhar que essa preocupação pós-conciliar foi se arrastando até hoje, quando 
os bispos, reunidos em Aparecida, em 2007, afirmam que há muitos batizados e 
poucos evangelizados, profeticamente apontando novos caminhos para a 
evangelização na América Latina para o milênio entrante.  No discurso inaugural, o 
papa emérito Bento XVI afirma que se faz necessário propor à Igreja um autêntico 
"itinerário catequético permanente", que supere a mentalidade de uma catequese 
meramente ocasional e fragmentária. O caminho de conversão pastoral trilhado 
nos últimos decênios pela américa-latina é uma fonte preciosa tanto para a teologia 
como para a pastoral. 

Palavras-chave: Medellín; Aparecida; América-Latina; Iniciação à Vida Cristã; 
Catequese 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: UMA ECLESIOLOGIA LUTERANA LATINO-AMERICANA, A 
PARTIR DE QUITO, 1971, INSPIRADA EM MEDELLÍN, 1968 

Autor: Martinho Rennecke 

Instituição Financiadora: EST 

Resumo:  
Esta Comunicação tem seu foco na renovação da vida do luteranismo para que, se 
despojando do apego a formas e tradições eclesiásticas e religiosas, defina sua 
missão em função do evangelho, na necessidade de sair de si mesmo e se inserir 
na vida e realidade do contexto social em que vive. O texto tem como objetivo 
analisar a palestra proferida por Harding Meyer, “O Evangelho e nossa Unidade”, no 
5º Congreso Luterano Latinoamericano, realizado em Quito, Equador, 1971, sob o 
tema “El llamado de Cristo y nuestra respuesta”, evento antecedido pela II 
Conferência Episcopal Latino-americana, 1968, Medellín. Se dará destaque à 
primeira parte: “Novos impulsos e aspectos do pensamento ecumênico hoje”, onde 
Meyer aponta algumas orientações: um completo consenso teológico não é 
necessário como condição prévia para uma comunhão entre igrejas; a missão da 
Igreja no mundo reforça e aprofunda a opinião da necessidade de ser o serviço 
cristão múltiplo e diversificado e, um conceito novo de cooperação cristã e 
eclesiástica.A metodologia utilizada se ancora na pesquisa bibliográfica. Os 
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resultados apontam a necessidade de uma renovação na vida do luteranismo, pois 
testemunho e tarefa cristãos não se realizam no abstrato ou no genérico, mas num 
contexto concreto, em situações históricas e culturais, em face de problemas 
sociais específicos. Assim, a aproximação das igrejas não será fruto de um arranjo 
técnico nem uma fórmula de compromisso e concessões mútuas, mas no empenho 
comum, em arrependimento constante, pela verdade e vivências evangélicas neste 
mundo sofrido. 

Palavras-chave: Eclesiologia; Luteranismo; Latino-americana; Ecumenismo; 
Missão. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Consciência da Igreja diante dos regimes autoritários. 
Aspectos comparativos: Argentina, Brasil e Chile 

Autor: NEY DE SOUZA 

Resumo:  
Objetiva-se apresentar o contexto econômico, social e político das ditaduras 
militares na América Latina, especificamente na Argentina, no Brasil e no Chile. O 
cenário deste período, é cenário também do nascimento da Teologia da Libertação 
e da Teologia do Povo. Cenário do Vaticano II (1962-1965) e sua recepção na 
América Latina, período das Conferências de Medellín (1968) e Puebla (1979). 
Setores do Catolicismo no Brasil, na Argentina e no Chile assumiram, neste 
momento histórico, uma postura atuante, influenciados pelo Concílio Vaticano II e, 
principalmente, pela II Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, 
realizada na cidade colombiana de Medellín.  Este comportamento chocou-se com 
o idealizado pelos militares, segundo estes caberia à Igreja apenas a formação das 
consciências no foro íntimo, sendo-lhe, portanto, vetado qualquer tipo de 
intervenção ou ingerência em questões de justiça e de solidariedade humana. O 
estudo, através de fontes e bibliografia especializada, apresenta a relação do 
catolicismo na América Latina com estes regimes de ditaduras militares entre as 
décadas de 1960 e 1990. Período trágico desta história, manchado com o sangue, 
a censura, a condenação da liberdade de expressão. Como se comportou a 
instituição religiosa diante destes regimes de exceção é um dos objetivos desta 
comunicação, retratando a teologia que estava subjacente nas práticas 
eclesiásticas e eclesiais. 

Palavras-chave: Ditaduras; Igreja católica; teologia; Vaticano II; Medellín 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: A Igreja dos Pobres na Assembleia Geral de Santo 
Domingo  

Autor: Paulo Sérgio Lopes Gonçalves 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Resumo:  
A categoria “Igreja dos pobres”, proferida por João XXIII em mensagem de rádio, no 
dia 11/09/1962, esteve presente de forma inibida no Concílio Vaticano II, ganhou 
maior corpo na carta encíclica Populorum Progressio de Paulo VI e foi 
veementemente assumida na Conferência de Medellín à medida que a categoria 
“pobres” foi concebida como carência, status spiritualis e compromisso, de modo 
que a Igreja há de se apresentar pobre, com os pobres e dos pobres, em sua 
condição de sujeitos históricos. Na Conferência de Puebla, os rostos dos pobres 
foram identificados com o de Cristo e a Igreja se propôs evangelizar a partir do locus 
dos pobres. Essas duas conferências assumiram o método indutivo conciliar 
levando a cabo a análise da realidade, sua hermenêutica teológica e a teoria prática 
para buscar superar problemas e desafios à luz da fé cristã. A Conferência de Santo 
Domingo teve um método diferente e, por conseguinte, partiu da hermenêutica 
teológica, para analisar a realidade e então buscar formas teórico-práticas de nova 
evangelização, com a qual se menciona o “novo ardor missionário”, denotando 
aparentemente fraqueza na ênfase da Igreja dos pobres, Então, cabe perguntar: Em 
que medida há Igreja dos pobres na Conferência de Santo Domingo? Objetiva-se 
então responder a essa pergunta mediante uma análise teológica transversal do 
documento conclusivo de Santo Domingo. Para atingir esse objetivo conceituar-se 
a Igreja dos pobres em sua tradição a partir do Concílio Vaticano II e buscar-se-á 
decifrá-la transversalmente no documento conclusivo.  

Palavras-chave: Igreja dos Pobres; Santo Domingo; hermenêutica, pobres, 
transversalidade epistemológica 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: Igreja, sacramentalidade do Povo de Deus: uma releitura 
no pontificado de Francisco 

Autor: Reginaldo Marcolino 

Instituição Financiadora: Faculdade João Paulo II - FAJOPA-Marília/SP 

Resumo:  
Esta proposta de comunicação aborda a teologia do Povo de Deus, tão fortemente 
trabalhada na eclesiologia do Vaticano II. Por um lado, procura-se demonstrar que 
a Lumen Gentium recuperou a sacramentalidade do Povo de Deus. Por outro, 
deseja-se situar que o Papa Francisco faz em seus escritos uma releitura constante 
do Vaticano II, especialmente na Evangelii Gaudium, no que se refere ao aspecto da 
Missão ao próximo no âmbito da evangelização. Disso decorrem dois 
desdobramentos a serem explicitados no decorrer da reflexão. Primeiro, o Povo de 
Deus é constituído pela totalidade dos fiéis cristãos, que formam um só corpo, 
tendo Cristo como cabeça. Assim, abre-se aos leigos a oportunidade de 
participarem dos vários níveis da ação pastoral. Segundo, o atual pontificado do 
Francisco se destaca por sua ousada práxis de fé libertadora própria da Igreja pós-
conciliar. A eclesiologia de Francisco aponta para uma Igreja em estado 
permanente de Missão. O resultado a ser obtido implica numa releitura 
enriquecedora a respeito de uma “Igreja pobre para os pobres”, em diálogo 
constante com a sociedade humana, assim como fazer a Igreja recuperar sua 
característica basilar: ser Povo de Deus a caminho, de modo a construir o Reino de 
Deus. Nesta ótica, se João XXIII propunha com o Vaticano II um ‘sacudir a poeira’; 
Francisco, atualmente, “como um novo João XXIII”, evoca uma “Igreja em saída”, 
com caráter verdadeiramente missionário, que apresenta a sacramentalidade do 
Povo de Deus. 

Palavras-chave: Igreja; Povo de Deus; Missão;  

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: De Medellín a Papa Francisco: pistas sobre piedade 
popular enquanto tesouro da fé do povo de Deus 

Autor: Renê Augusto Vilela da Silva 

Resumo:  
O presente estudo busca fazer uma apresentação sobre o tema da piedade popular. 
Buscará compreender esse tema perpassando a partir de uma reflexão sobre o 
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símbolo como forma de expressão e externalização da nossa relação com Deus. 
Por meio da piedade popular os fiéis busca relacionar-se com o Evangelho e com 
Deus. Buscaremos identificar de Medellín, 1968, ao Papa Francisco algumas pistas 
sobre o tema da piedade popular. Nesse percusso perceberemos a importância 
dessa manifestação de fé para a implementação do Concílio Vaticano II e da 
confirmação da fé do povo. Vemos a necessidade de enriquecer a compreensão e 
a importância da piedade popular na tradição da América Latina, por isso nossa 
pesquisa com estudos críticos e atualizados diante do mundo contemporâneo, 
principalmente no que diz respeito aos aspectos teológicos e ao sentido dessas 
manifestações visa compreender a piedade popular como sinal dentro da história 
da revelação do projeto de Deus.  Veremos que desde Medelín, mesmo que de forma 
implícita, a piedade popular na América Latina é valorizada em função da fé. Esse 
tema na América Latina em consonância com o Concílio Vaticano II busca valorizar 
a devoção do povo e suas formas de compreenderem a Igreja. E ao acompanharmos 
as Conferências episcopais da América Latina e Caribe e atualmente os 
documentos do papa Francisco veremos que o tema ainda é pertinente e atual.  

Palavras-chave: Piedade Popular; Vaticano II; Medellín;  Papa Francisco  

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: A amizade social e a fraternidade universal: respostas de 
Francisco aos desafios mundiais pós-pandemia 

Autor: Rodolfo Gasparini Morbiolo 

Resumo:  
O ideal de um mundo pós-pandemia tem demandado esforços interdisciplinares 
para reflexão de propostas de superação dos abismos humanos evidenciados neste 
período crítico – ainda não finalizado. A resposta da Igreja Católica ecoa pelo 
magistério do Papa Francisco, como um convite à amizade social e à fraternidade 
universal, evidenciados na carta encíclica "Fratelli tutti". Esta resposta parece se 
inserir na epistemologia das eclesiologias latino-americanas na medida em que 
salienta a necessária incidência social da fé cristã. O convite do Papa, contudo, tem 
características especificas e se apresenta como verdadeiro desafio às 
potencialidades do gênero humano. O instrumento do “sonho de Francisco” é o 
diálogo entre todos os habitantes da “casa comum” da humanidade, todos 
corresponsáveis pela sua sobrevivência e subsistência, na conjugação de suas 
potencialidades individuais. Um diálogo a serviço da difusão de um novo 
humanismo, notavelmente cristão, capaz de semear o sonho de uma humanidade 
capaz do amor que promove todas as pessoas e que tem consciência do quanto 
vale o ser humano em qualquer circunstância, e de uma Igreja samaritana, 
consciente da sua responsabilidade de promover o sentido social da existência, a 
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dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de 
cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. A construção da 
sinodalidade, na Igreja Católica, expressada na I Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe, se apresenta como sinal deste esforço eclesial de ser sinal eficaz 
(sacramento) para o mundo, dando o primeiro exemplo. 

Palavras-chave: amizade; fraternidade; sociedade; Francisco; pandemia; 
humanismo; sinodalidade; 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: A ATUALIDADE DA OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS 
POBRES NO PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO 

Autor: Tiago Cosmo da Silva Dias 

Resumo:  
O desejo de uma Igreja dos Pobres sobrevém do Concílio Vaticano II (1962-1965), 
que ao inserir na Igreja a categoria da historicidade, libertou-a de um certo 
imobilismo institucional. Aliás, o Concílio afirmou que “as alegrias e as esperanças, 
as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje sobretudo dos pobres e 
de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas 
e as angústias dos discípulos de Cristo” (GS 1). Na América Latina, essa concepção 
foi amadurecida com a opção preferencial pelos pobres, afirmada em Medellín 
(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007). Desta última 
conferência, o então cardeal Jorge Mario Bergoglio, hoje Papa Francisco, foi o 
presidente da comissão que redigiu o documento final. Desde 2013, eleito bispo de 
Roma, Francisco tem procurado levar sua experiência de Igreja latino-americana 
para a Igreja Universal, renunciando a símbolos e títulos que expressam poder, e 
não serviço, e demonstrando simplicidade nas maneiras de ser e de agir, 
reafirmando constantemente o seu desejo de uma “Igreja pobre para os pobres”. 
Esta comunicação pretende demonstrar, à luz do pontificado do Papa Francisco, a 
atualidade da opção preferencial pelos pobres que, como expressou Bento XVI na 
abertura da Conferência de Aparecida, “deriva da fé cristológica.  

Palavras-chave: Igreja dos Pobres; Papa Francisco; Opção Preferencial 

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: Novo Sujeito eclesial na América Latina e Caribe – 
Movimentos populares, eclesiologia a partir do Papa Francisco. 

Autor: Vera Maria Lanzillotta Baldez Boing 

Resumo:  
Introdução: O tema apoia-se numa teologia que promove indagações sobre os 
desafios da atual realidade histórica. Parte-se do desejo do Papa de transformação 
de toda ação missionária da Igreja, de onde deve nascer um novo perfil do sujeito 
eclesial. Uma teologia que nasce no contexto do Concílio Vaticano II, com recepção 
e desenvolvimento nas Conferências Episcopais da América Latina e Caribe. E os 
Movimentos Populares, destacados pelo Papa como grande sinal ao mundo, são 
afirmados e legitimados como um caminho para a transformação social e eclesial 
que sugere na proposta de seu pontificado: alavanca e semente de um novo 
protagonismo evangelizador.Objetivos: Pensar o Sujeito apostólico no Pontificado 
de Francisco, inserido no contexto teológico e pastoral da América Latina e Caribe. 
Reconhecer nos Movimentos Sociais elementos que expressam uma eclesiologia 
libertadora e mediadora da salvação de Deus na história humana. Método: Fontes 
bibliográficas, a partir dos documentos do Papa Francisco e dos discursos aos 
Movimentos Populares. Resultado: O Concílio Vaticano II e as Conferências 
episcopais na América Latina e Caribe são referências fundamentais no processo 
de formação e atuação de Francisco no seu pontificado. Conclusão:  Os 
movimentos populares, vistos como sujeito apostólico, podem ser base de um novo 
protagonismo eclesial, fortalecendo o dinamismo intrínseco existente entre a 
realidade social e a ação evangelizadora, contribuindo para a superação do 
dualismo entre fé e vida. 

Palavras-chave:  Sujeito eclesial; Teologia da Libertação; Movimentos Populares; 
Igreja em saída.  

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: Capitalismo e religião estetizada – Um diálogo com W. 
Benjamin 

Autor: Alberto da Silva Moreira 

Resumo:  
O que nos ocupa nessa comunicação, que é parte de um projeto de pesquisa mais 
amplo, é compreender como se produz, no contexto de deslumbramento e cegueira 
criado pelo culto às mercadorias, uma parte substancial do consentimento coletivo. 
O capitalismo é chamado por Walter Benjamin de “religião” pois, segundo o filósofo, 
ele satisfaz os mesmos tormentos e inquietações das assim chamadas religiões. 
De fato, o sistema capitalista estabelece uma dominação objetiva sobre todos os 
recursos materiais e a natureza, mas quer também estabelecer uma dominação 
subjetiva sobre todos os meios e recursos imateriais e simbólicos, incluindo a 
criatividade, as emoções e a subjetividade humanas. Para isso não basta submeter 
as pessoas, é preciso obter sua adesão. Consequentemente, é necessário produzir, 
de forma estrutural e permanente, um contexto de deslumbramento e cegueira que 
produza de forma sistemática também coerência e sentido. Por isso o capitalismo 
oferece bens e símbolos de felicidade o suficiente para fazer a adesão humana 
parecer totalmente gratuita e necessária. Esta comunicação, que faz parte de um 
projeto maior de investigação, intenta - em diálogo com Walter Benjamin, cujo 
fragmento “Capitalismo como Religião” completa 100 anos – refletir sobre a 
estratégia religiosa do deslumbramento-cegueira. Indaga como o potencial crítico 
e contestador das religiões pode ser neutralizado, como elas podem ser atrapadas 
na ilusão e no ofuscamento, tornar-se cúmplices e, afinal, vítimas de um parasita 
que as esvazia por dentro. 

Palavras-chave: Religião; Capitalismo; Culto; Mercadoria; Benjamin 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: ANTIFETICHISMO E A PEDAGOGIA DO OPRIMIDO DE 
PAULO FREIRE À PARTIR DA TESE I DE WALTER BENJAMIN 

Autor: Allan da Silva Coelho 

Resumo:  
Considerando a leitura da Tese I de Walter Benjamin em “Sobre o Conceito de 
História” em relação com o fragmento “Capitalismo como Religião”, propomos uma 
perspectiva da tradição que articulou marxismo e teologia como crítica do 
capitalismo na América Latina. Neste contexto, a obra de Paulo Freire “Pedagogia 
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do Oprimido” pode ser relida em seus aspectos de visão social de mundo 
antifetichista. Os estudos do campo “capitalismo como religião” indicam que o 
espírito do fetichismo mobiliza mecanismos subjetivos de dominação gestando o 
consentimento/cooperação em seu estilo de vida de destruição e frustração. O mal 
(morte/sofrimento) não é vazio do pensar ou ausência de sentido, mas realização 
de um sentido racional que mobiliza vontades. Reler a “Pedagogia do Oprimido” 
nesta tradição permitiria superar as interpretações desta obra que a classificam 
como insuficiente ou contraditória em seus fundamentos. Temos como 
antecedentes os estudos que evidenciam a relação de Freire com o cristianismo de 
libertação. Assim, renova a abordagem filosófica de sua obra de referência a partir 
da junção explosiva entre um tipo de marxismo e um tipo de teologia, que nos 
permitam entendê-la como uma pedagogia elaborada na tradição da crítica ao 
fetichismo, com atualidade. Propomos indicar a construção conceitual desta 
abordagem a partir de uma tradição interpretativa de Benjamin; expressar como 
essa elaboração teórica permite compreender um setor do pensamento crítico na 
América Latina no qual incluímos Paulo Freire; e, por fim, apresentar alguns 
elementos como possíveis características de uma educação antifetichista. 

Palavras-chave: Fetichismo; Walter Benjamin; Pedagogia do Oprimido; Marxismo 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: RELIGIÃO E POLÍTICAS DE INCLUSÃO: A PASTORAL DO 
SURDO NA IGREJA CATÓLICA 

Autor: ÉRICA NELCINA DA SILVA 

Coautor(es):  
Alberto da Silva Moreira 
 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
No que concerne a religião, pode articular setores marginalizados da sociedade ou 
estratos sociais vítimas de preconceito, como os surdos. Nessa comunicação 
interessa-nos investigar se instituições religiosas, como a Igreja Católica, 
contemplam a população com deficiência auditiva em suas práticas de inclusão 
social. Existem políticas de inclusão dos surdos na Igreja? As comunidades 
religiosas católicas dão espaço e atribuem funções nos templos católicos para os 
surdos? Subsidiam o embasamento teórico deste trabalho autores clássicos e 
contemporâneos nas Ciências da Religião, documentos do Concílio do Vaticano II, 
em especial “Gaudium et spes” (Constituição da Pastoral), Campanha da 



 

 

 
 

Caderno de resumos | 311 

 

Fraternidade de 2006, textos publicados sobre o tema, a legislação inclusiva: 
Decreto n° 5.626/05 que regulamenta a Lei 10.436/02, que a Lingua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) foi reconhecia como meio legal de comunicação e expressão no 
Brasil, Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) e outras. A pesquisa na 
qual se baseia a comunicação é bibliográfica, interdisciplinar, abordando três 
categorias que norteiam a reflexão: religião, inclusão e a Pastoral do Surdo. Espera-
se com este trabalho uma análise teórico-prática que proporcione conhecimentos 
acerca do processo de inclusão do surdo, produção de informações, dados, 
questionamentos e reflexões que contribuam para subsidiar políticas públicas e 
religiosas de atitudes práticas de inclusão e de solidariedade em relação a 
diversidade auditiva. 

Palavras-chave: Igreja Católica; Políticas de Inclusão; Pastoral do Surdo 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Crise e Neoliberalismo: Espiritualidade como Sublevação 

Autor: José Pascoal Mantovani 

Resumo:  
Este trabalho apresentará o papel da crise para a manutenção do projeto capitalista 
mediado pelo viés neoliberal. As crises são fundamentais para que o capitalismo se 
consolide como sistema organizador e legítimo de uma sociedade predadora. De 
modo geral, entendemos por crise as contingências que repercutem em 
desequilíbrios tanto no sujeito como no corpo social. Assim, o capitalismo, por meio 
da lógica neoliberal, legitima condições de miserabilidade e planifica 
subjetividades. A hipótese que perscrutaremos está relacionada a proposição de 
que a crise, em suas mais variadas facetas, é fundamental para a perpetuação do 
projeto capitalista e sua consolidação. Emerge, portanto, a pergunta: como 
enfrentar este sistema homogeneizador de subjetividades que planifica 
objetividades? O apoio para esta resposta está na espiritualidade como viés para 
sublevação. Diante disso, destacaremos o duplo papel da espiritualidade: (i) como 
dispositivo de desvelamento estrutural e (ii) potência de sublevação. Para tanto, em 
um primeiro momento, utilizaremos a obra de Alfredo Bosi “Dialética da 
Colonização” para analisar as características da colônia individualista (Brasil) que 
não se percebe como parte da coletividade; a dimensão da consternação diante das 
possibilidades de transformação da realidade; e alienação como característica da 
instrumentalização do sujeito. Em seguida, como proposição analítica e reflexiva, 
apresentaremos o conceito de espiritualidade desenvolvido por Michel Foucault em 
sua obra “Hermenêutica do Sujeito”. O tema da espiritualidade assumirá função 
importante para a ação de sublevação, seja do sujeito, bem como do corpo social. 
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Por fim, como resultado, destacaremos as características disruptivas e 
heterotópicas da espiritualidade. 

Palavras-chave: Espiritualidade; Capitalismo; Neoliberalismo; Filosofia; Crise. 

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: O lugar da fé no combate ao tráfico de pessoas 

Autor: MARCILENE REIS DE ALMEIDA 

Coautor(es):  
Alberto da Silva Moreira 
 

Resumo:  
Essa pesquisa tem como tema central O lugar da fé no combate ao tráfico de 
pessoas e se localiza no âmbito das ciências da religião. O tráfico de pessoas é uma 
prática criminosa de amplitude mundial, que movimenta bilhões de dólares 
anualmente. Com a intensificação da mobilidade humana e os processos de 
globalização, observa-se um crescente transporte de pessoas para os mais 
variados fins de exploração, desde mão de obra escrava até o tráfico de órgãos. 
Partindo da análise da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
do governo brasileiro, o objetivo principal dessa pesquisa é estudar aquelas 
organizações da sociedade civil de natureza e inspiração religiosa que, ao lado do 
Estado, estão engajadas nas políticas de enfrentamento ao tráfico 
humano.Organizações como a Pastoral do Migrante e o Grupo de Enfrentamento ao 
Tráfico Humano da CNBB trabalham há décadas sobre esta problemática. Por meio 
de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo propomos investigar a cooperação 
das instituições religiosas no combate ao tráfico humano, e sobretudo entender a 
motivação teológica que move o trabalho das pessoas envolvidas. Como 
fundamentação teórica utilizaremos os estudos de GEERTZ sobre o conceito de 
cultura, o material estatístico levantado pelo ACNUR (ONU), o conceito de missão 
da igreja de LUSSI, a contribuição de BOFF sobre Teologia da Libertação e outros 
autores pertinentes ao tema. A tese central que orienta a pesquisa é que a fé é um 
fator preponderante no processo de superação da violência física e psicológica 
sofrida pelas vítimas de trafico humano.  

Palavras-chave: Tráfico Humano; Direitos humanos; Religião; Fé 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: O OFÍCIO MEDIÚNICO DE INCORPORAÇÃO NA UMBANDA: 
UMA ENCRUZILHADA FARMACOPEICA DA ALMA 

Autor: Maxwell Azevedo Viana Moraes 

Resumo:  
Alicerçadas pelo cientificismo europeu, temporalmente entre os séculos XIX e XX, 
teorias raciais presentes no Brasil avivaram ideais no tocante a reformulação do 
cidadão miscigenado brasileiro. Diante desse “cruzo”, a partir da abordagem de Luiz 
Rufino (2019), observaremos que as encruzilhadas da vida contemporânea, nos 
remetem à relação das hostilidades sociais e o sentido da vida geradas por tais 
teorias. Sendo assim, quais são os elementos que compõem e norteiam o sentido 
da vida? Segundo Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) o sentido edifica a 
consciência humana entre as relações e experiências, complementando o 
indivíduo. Atualmente há ascendência de ações relacionadas ao bem-estar 
espiritual, visando melhores condições emocionais e de saúde. Tal farmacopeia 
espiritual possibilita observarmos subjetivamente os sentimentos de angústia e 
vontade schopenhaueriana, consideradas aqui como processo cíclico contínuo do 
indivíduo, onde a insatisfação fomentará um anseio de mudança, pelo viés de 
compensação espiritual por meio da incorporação. Socialmente, o desconhecido 
muitas vezes conotou algo demoníaco, que para trazer um sentido benéfico, 
arquitetou-se desassociar a ideia de possessão ou “estado de doença”. Elevou-se 
assim, a um simbolismo inverso, que será visualizado como uma panaceia de cura 
automática da alma, a qual denominar-se-á mediunidade de incorporação de 
Umbanda. Dessa forma, a quantidade de incorporações e o processo de cura pelo 
viés religioso, geram atalhos para uma identidade social pós-moderna, que 
segundo Stuart Hall (2006) torna o indivíduo sem uma identidade fixa, ganhando 
contornos de acordo com as relações capitalistas de consumo, criando os mais 
variados sistemas culturais.  

Palavras-chave: Teorias Raciais; Bem-estar espiritual; Consumo; Mediunidade; 
Identidade Cultural 

enbsp; 
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Nº: 7 

Título da documentação: ‘Buddhist-based products’ prontos para consumo: a 
voracidade da espiritualidade capitalista e seus impactos na coletividade 

Autor: Patricia Guernelli Palazzo Tsai 

Resumo:  
Através da transformação de elementos das tradições religiosas em commodities, 
houve o desenvolvimento de um mercado do bem-estar impulsionado por ideais 
neoliberais e que, em um momento pandêmico, teve enorme crescimento. Com isso, 
a comercialização de produtos ‘Buddhist-based’, mas sem a necessidade de 
aderência religiosa, alavancou um vasto e variado público de consumidores, que 
buscam aplicativos de meditação, pacotes de retiros de meditação mindfulness em 
resorts, e até mesmo consultas e treinamentos personalizados através de ‘coaches’ 
que se apropriam de vocabulário pseudobudista para direcionar seus clientes. Há 
semelhanças em relação à finalidade do consumo desses produtos, que seria a de 
trazer uma sensação de ‘felicidade’ e com isso alcançar máxima produtividade, 
enaltecendo a importância do indivíduo através da ‘positividade tóxica’, que na 
realidade fortalece o egoísmo e o destacamento do indivíduo do senso de 
coletividade. Visa ainda garantir que os consumidores continuem a girar a roda do 
conformismo e deixem de lado a preocupação com questões sociais, focando 
apenas em suas vidas e objetivos. Este conformismo é central para entender o 
mecanismo de funcionamento de uma espiritualidade capitalista e mapear 
possíveis consequências. O objetivo da presente comunicação será aprofundar a 
investigação de como os produtos mencionados, notadamente o imenso e lucrativo 
mercado dos aplicativos de meditação, são reflexos da voracidade do Capitalismo 
como Religião, que também se apropriou de elementos do Budismo, e quais podem 
ser os impactos em escala moral e ética desse novo sistema que simula as 
tradições religiosas,  e as devora.  

Palavras-chave: Capitalismo como Religião; Mercado do Bem-Estar; Budismo; 
Mindfulness 

enbsp; 
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Nº: 8 

Título da documentação: O aspecto religioso da agressividade do Império 

Autor: Thales Martins dos Santos 

Instituição Financiadora: CNPq 

Resumo:  
A pretensa secularização moderna, na realidade, não retirou o caráter religioso da 
sociedade, mas apenas o transferiu para uma instância que exigia transcendência 
para si. É partir disso que se pode tratar de um espírito agressivo do Império, sendo 
este um conceito que ultrapassa a noção de imperialismo colonial. Ao pensar em 
Império, refere-se a um projeto de domínio global que já não encontra barreiras 
geográficas, culturais e históricas, nem muito menos econômicas, haja vista que a 
dimensão econômica é o eixo que controla todas as demais implicações e decisões. 
Tudo está submetido ao seu plano de poder neoliberal. Não há outra instituição ou 
critério que esteja acima do Mercado global. Ele transcende qualquer critério ético 
que pretenda questionar a sua legitimidade. E, justamente, a sua transcendência lhe 
garante um status de eternidade, exclusividade e necessidade. Portanto, 
dessacralizá-lo é a garantia para qualquer possível intervenção em suas leis que 
sacrificam os pobres em razão das exigências do Império. Aqueles que não 
participam da dinâmica neoliberal, são sacrificados como culto ao deus-Mercado. 
Na verdade, a morte dos pobres purifica a sociedade e permite que o Mercado possa 
exercer total domínio sobre a ordem global. Ele está acima da vida humana.  

Palavras-chave: Império; Capitalismo; Neoliberalismo; Mercado; Religião. 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: Necropolítica à brasileira: o bolsonarismo e seu 
neoliberalismo sacrificial na pandemia de COVID-19 

Autor: Victor Pereira Aversa 

Coautor(es):  
José Cristiano Mansur Moreira 

Resumo:  
A pandemia pegou o mundo de surpresa. No Brasil, tivemos várias chances de 
amenizar os impactos causados pelo vírus, não só no âmbito humanitário como 
também na economia. Parece um simples silogismo quando pensamos nas 
tratativas da pandemia para manter as coisas minimamente controladas: com o 
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vírus circulando, as pessoas continuam o contraindo; ao contrair o vírus, há risco 
de morte; com o número de mortes aumentando a economia não funciona na sua 
completude. O governo brasileiro não parece concordar com essa lógica, visto que 
se utilizou desde o início de negacionismo e argumento anticientífico para "tratar" 
a pandemia. A partir desta premissa, fazemos a pergunta: a quem interessa essa 
política sacrificial? Baseado em dados quantitativos extraídos de pesquisas e 
diversos meios de comunicação, analisamos empresas e empresários que lucraram 
durante a pandemia, enquanto milhões de brasileiros necessitaram do chamado 
"auxílio emergencial" para se manter; sem contar outros programas que garantiam 
a suspensão dos contratos dos funcionários enquanto estes, teoricamente, 
deveriam se manter em casa recebendo uma quantia do governo, mas que 
continuaram a trabalhar, como foi o caso de muitos professores da rede privada. 
Constatamos que, durante a crise causada pelo vírus, e reforçada pelas políticas 
sacrificiais do governo, os bilionários brasileiros aumentaram as suas riquezas em 
ao menos US$30 bilhões, ao passo que milhares de pequenas empresas fecharam 
as portas. Esses dados demonstram como, no neoliberalismo brasileiro, 
"embalado" por uma retórica religiosa própria do bolsonarismo, o sacrifício do povo 
se faz necessário para o lucro de poucos. 

Palavras-chave: Pandemia; Necropolítica; Neoliberalismo; Política sacrificial;  

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: REPRESENTAÇÃO DO FEMININO NO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA 

Autor: Alberlene Baracho Sales 

Instituição Financiadora: UFPB 

Resumo:  
As representações do feminino no âmbito histórico foram, por vezes, ocultadas 
restando aos vestígios iconográficos apresentarem a existência imanente da 
presença da mulher nesses espaços. Na sociedade patriarcal o protagonismo da 
mulher surge, quase totalitariamente, nas representações da sacralidade Mariana 
como símbolo da pureza e castidade. O presente trabalho se propõe a realizar uma 
análise icnográfica e simbólica da igreja da Nossa Senhora do Carmo, localizada na 
praça Dom Adauto sendo parte integrante do conjunto patrimonial da cidade de 
João Pessoa, nos baseando segundo a perspectiva analítica de HONOR (2013).  No 
interior da igreja percebemos outros símbolos voltados representação da devoção 
feminina. Juntamente com outras pinturas, encontramos o triangulo, que 
representa a própria Maria, mãe de Jesus, e também a Santa Teresa D’Ávila cuja 
devoção era demasiada, e assim apresenta a presença quase que exclusiva do 
feminino na iconografia da igreja das carmelitas. O símbolo estudado representa 
claramente a presença do sagrado feminino na imagética da Santa Maria e Santa 
Teresa D’Ávila. No contexto histórico a representação do sagrado feminino, que 
teve início no neolítico com a deusa mãe, dialogamos neste breve ensaio os 
aspectos relacionados da mulher e a religião institucionalizada, apresentado as 
particularidades simbólicas da presença do feminino dentro do cristianismo. 

Palavras-chave: Patrimônio; Feminino; Religião; Arquitetura. 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: A SIMBOLOGIA DO TAROT ATRAVÉS DO IMAGINÁRIO 
POPULAR NORDESTINO 

Autor: Blue Mariro 

Resumo:  
INTRODUÇÃOO tarot é um sistema composto por 78 cartas divididos em dois 
grupos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores (copas, ouro, espadas e paus). A 
sua origem remota o século XV, sendo o tarot de Marselha um dos exemplares mais 
antigos. Este trabalho tem como objetivo geral fazer uma análise a respeito da obra 
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“O tarot nordestino” ilustrada no ano de 2016 pelo artista Pedro índio negro. O que 
possibilita conhecer a concepção do arquétipo do tarot, além de identificar 
simbologias características da cultura nordestina.METODOLOGIALevantamento 
bibliográfico sobre o tema proposto, que de acordo com Gil (2010) é desenvolvido 
com material já elaborado, livros, artigos científicos, entre outros textos que 
abordam tanto o sistema simbólico do tarot, do esoterismo, e da expressão do 
imaginário popular através da xilogravura.RESULTADOS A partir da análise dos 
dados obtidos nesta pesquisa, foi possível perceber que o autor buscou alinhar a 
literatura sobre o tarot com a cosmovisão popular, e a história que faz parte do 
cotidiano nordestino, representadas pelos artistas através do cordel, como por 
exemplo, a escolha simbólica de representar o arcano “A torre” a partir da carranca 
nordestina, utilizando-a na ilustração como um tipo de para-raios. Como também 
encontrando na Maria Bonita o arquétipo do arcano a força,  e por 
diante.CONSIDERAÇÕES FINAISEspera-se que a presente pesquisa auxilie 
profissionais que desejem trabalhar a simbologia de oráculos populares a partir da 
perspectiva nacional. Valorizando a cultura, contribuindo com a reflexão sobre o 
papel do imaginário nordestino na sociedade brasileira. 

Palavras-chave: TAROT; CORDEL; SIMBOLOGIA 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Estados de consciência místicos e Transe capoeirano: 
uma experiência na capoeira regional da Bahia 

Autor: Cicero Cunha Bezerra 

Resumo:  
A capoeira, como manifestação cultural brasileira, desperta múltiplos interesses em 
várias áreas do conhecimento. Aspectos sociais, estéticos, educacionais, dentre 
outros, estimulam uma vasta produção bibliográfica em diversas línguas e 
formatos (textos, podcast, vídeos). Angelo Augusto Decanio Filho, mestre Decanio, 
não é somente um dos mais importantes e exímios capoeiristas “filhos de Bimba”. 
Médico de formação, conhecedor da fisiologia humana, leitor de tradições como a 
budista, a teosófica, a cristã e a candomblecista, Decanio propõem uma visão do 
humano a partir da unidade entre corpo, alma e espírito focando no 
desenvolvimento das capacidades físico-motoras e, fundamentalmente, 
espirituais. Uma leitura atenta das suas obras A herança de Mestre Bimba, Filosofia 
e lógica africanas (1998) e O Transe capoeirano, um estudo sobre estrutura do ser 
humano e modificações de estado de consciência durante a prática da capoeira 
(2002), ambas analisadas nesse trabalho, permite vislumbrar sua complexa 
interpretação dos elementos técnico-práticos da capoeira associados a elementos 
religiosos, em particular oriundos do Candomblé e do Budismo. Esse trabalho tem, 
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portanto, o objetivo de compreender, à luz do pensamento de William James, em 
especial das suas reflexões presentes em suas conferências sobre os estados 
místicos de consciência, em que medida é possível sustentar o caráter místico do 
transe capoeirano, proposto por Decanio, como uma forma particular de êxtase que 
ocorre pela interação entre três níveis que constituiriam o psíquico humano: 
consciente, inconsciente e estados modificados de consciência. Para tanto, me 
concentro nas obras A herança de Mestre Bimba e Varieties of Religious Experience 
de W. James. 

Palavras-chave: Capoeira; místico; transe; Decanio; William James 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS 
EM NATAL: HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADES. 

Autor: Davi Alves Cavalcanti Júnior 

Resumo:  
O presente trabalho faz uma descrição da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos em Natal-RN, Fundada no ano de 1714 e que tem como característica 
principal ter sido uma Igreja Católica construída por negros e para negros da cidade. 
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário alcança os dias atuais com mudanças em 
relação à sua função e interesse social. O monumento supracitado é o segundo 
templo católico mais antigo de Natal, sendo o primeiro a igreja matriz de Nossa 
Senhora da Apresentação, datada de 1599. Problematizando a questão do 
verdadeiro sentido que essa Igreja desenvolve na atualidade, buscando entender 
sua reinvenção e ressignificação na contemporaneidade, por mostrar que tais usos 
atendem a vários interesses vistos na história e ressignificados para os dias atuais. 
Além disso, faz-se necessário entender a disputa de identidade que existe no 
espaço em que a Igreja está localizada, tendo em vista que nesse mesmo lugar, 
outro grupo, chamado Nação Zambêracatu, grupo de maracatu fundado em 2012 e 
que tem como origem o maracatu da Nação Porto Rico, de Recife, tido na atualidade 
como único maracatu nação do Rio Grande do Norte e ligado a religiosidade de 
matriz africana, reivindica o direito de realização de rituais festivos ligados às suas 
práticas.  

Palavras-chave: Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos; Identidade; 
Zambêracatu; Natal; Religião. 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: A “Travessura Literária” Nordestina de Nísia Floresta: 
feminismo e religião no século XIX.. 

Autor: Fernanda Lemos 

Instituição Financiadora: Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

Resumo:  
Nísia Floresta Brasileira Augusta cujo pseudônimo era Dionísia Gonçalves Pinto, 
nasceu na capitania do Rio Grande do Norte, no início do século XIX, atualmente é 
considerada uma das pioneiras na implementação do feminismo no Brasil. 
Influenciada pelas ideias europeias sobre a liberdade, era partidária das ideias 
abolicionistas, republicanas e feministas. Sua atuação política e educacional se deu 
não somente pela prática social, mas principalmente pela literatura, por meio de 
escritos e poemas que retratavam a situação das mulheres e sua perspectiva 
libertária no século XIX. O título que ora apresentamos faz parte de uma polêmica 
em torno da produção de uma de suas obras mais relevantes intitulada ‘Direitos 
das Mulheres e Injustiça dos Homens’; a ‘travessura literária’, consenso entre seus 
pesquisadores, faz parte de uma estratégia política para implementação de ideias 
feministas no Brasil. Isto posto, objetivamos com esse ensaio compreender as 
impressões sobre a religião e a opressão feminina a partir de sua produção literária. 
Para isto, analisaremos suas obras mais relevantes, com objetivo de compreender 
as percepções sobre direitos das mulheres e religião trazidas para o contexto 
brasileiro do século XIX. Dentre suas principais obras, destacam-se: Direitos das 
mulheres e injustiça dos homens, 1832; Conselhos à minha filha, 1842; Daciz ou A 
jovem completa, 1847; Fany ou O modelo das donzelas, 1847; Discurso que às suas 
educandas diriga Nísia Floresta Brasileira Augusta, 1847; A lágrima de um Caeté, 
1849; Dedicação de uma amiga, 1850; Opúsculo humanitário, 1853; Páginas de uma 
vida obscura, 1855; A Mulher, 1859;  

Palavras-chave: Nísia Floresta; Literatura; Nordeste; Feminismo; Religião. 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: O BEATO ANTÔNIO CONSELHEIRO E SUAS ANDANÇAS EM 
SERGIPE 

Autor: Joao Everton da Cruz 

Instituição Financiadora: PUC Minas  

Resumo:  
Esta comunicação pretende descrever o fenômeno religioso em torno de Antônio 
Vicente Mendes Maciel (1830-1897), o Conselheiro. Foi Silvio Romero (1851-1914) 
quem recolheu da oralidade sergipana duas quadras sobre a presença de Antônio 
Conselheiro no Estado de Sergipe.  O artigo busca demonstrar que o beato tinha 
uma função de angariar esmolas para edificação de igrejas, capelas, cemitérios, e 
conduzia cantos, puxava terços, dirigia as rezas.  O sentimento religioso do 
sertanejo caracteriza-se pela escolha de um guia, um orientador, capaz de 
representá-lo e defendê-lo, sobretudo aquele que vive na parte do Nordeste que 
está localizada ao norte do Rio São Francisco. O imaginário religioso e cultural do 
povo sertanejo escolhe o beato Antônio Conselheiro como alguém que vai valorizar 
e resgatar a sua história, os seus cantos, os seus benditos, as suas rezas e também 
as suas práticas que o revelam na sua sabedoria de vida. Os conselhos dados pelo 
beato Antônio aos sertanejos tinham uma contingência humana, que eram 
passíveis de sofrimento e tendo como guia principal apontar aos “séquitos” o 
caminho da bondade e da mansidão, alcançando a salvação da alma. A mística 
espiritual presente na figura do beato define a função de conselheiro que une o ser 
humano ao sagrado. Os estudos elaborados contêm documentos históricos 
referentes ao beato Antônio Conselheiro, cujas obras estarão citadas nas 
referências. A metodologia do texto é de natureza bibliográfica histórica, por meio 
de biógrafos, teses acadêmicas, com a caracterização de análise literária de cunho 
histórico crítico.    

Palavras-chave: Antônio Conselheiro; Beato; Sergipe; Catolicismo Popular; 
Nordeste.  

enbsp; 
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Nº: 7 

Título da documentação: Severino e a Figura: utopia, religião e processo social  

Autor: José Afonso Chaves 

Resumo:  
Erich Auerbach, filólogo e romanista alemão, em sua leitura da narrativa bíblica 
judaico-cristã, propõe que o conceito de Figura, desde uma releitura dos Padres da 
Igreja, carrega toda uma dimensão utópica que é própria a essa mesma tradição 
religiosa e que é condensada em passagens específicas e também em personagens 
significativas que detêm essa capacidade figural e utópica. Nosso objetivo neste 
texto consiste na tentativa de realizar uma leitura figural de Severino, personagem 
narrador do poema dramático Morte e vida Severina de João Cabral de Melo Neto, 
de significativa intertextualidade com o texto bíblico, mas também com a 
religiosidade popular do Nordeste brasileiro. Da leitura empreendida, constatamos 
que há, na dinâmica interna do poema, um processo figural, que vai de Severino ao 
Menino nascido nos mangues do Recife; a escolha do poeta pelo entrelaçamento 
entre religiosidade, cultura popular e processo sócio-político está associada à 
tendência dos artistas modernistas em perscrutar a identidade nacional desde uma 
base popular em suas diversas faces, também a religiosa; a dinâmica figural, 
encerrada com o nascimento do menino expressa uma dimensão utópica e, nesse 
sentido, configura uma poética da antecipação, em termos históricos, da 
experiência social e religiosa que a sociedade brasileira vai experimentar 
posteriormente. 

Palavras-chave: Religião; Figura; Sociedade 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Penitentes de Barbalha - Relações nem sempre 
harmoniosas entre governo, povo e clero 

Autor: Marco Antonio Fontes de Sá 

Resumo:  
A cultura e, sobretudo,  a religiosidade popular brasileira precisa, ao mesmo tempo, 
de uma autonomia para traçar seus caminhos e do apoio das instituições 
governamentais e eclesiásticas para existir e prosperar num cenário laico e 
religioso. Esse triangulo de "poderes": povo, Igreja e governo, precisa  equilibrar 
suas exigências e concessões, mas nem sempre esse jogo é, de fato, equilibrado.Se 
o povo cria suas formas de devoção e celebração religiosas, organizadas num 
contexto majoritariamente católico, ocupando espaços públicos como ruas e 
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praças e frequentemente buscando o apoio do clero como forma de oficializar ( e 
não de legitimar) suas procissões, romarias, cantares e dançares, é preciso que 
município e Igreja se posicionem e atuem favoravelmente, se a intenção é preservar 
essas manifestações como parte da cultura local. Todavia, por receios nem sempre 
infundados, o clero pode exagerar na limitação da sua atuação enquanto o poder 
público, ao contrário, ainda que com a intenção de ajudar, pode impor 
procedimentos que comprovem e justifiquem sua atuação mas que 
descaracterizam o fundamento que leva o povo a celebrar.Esse trabalho pretende, 
através de uma experiência pessoal, feita no campo, na cidade de Barbalha - CE, 
sugerir um campo de trabalho ou uma forma de atuação para o Cientista da 
Religião, analisando o procedimento do clero e dos governos estadual e municipal 
em duas festas da cidade ocorridas respectivamente em 2017 e 2018, e 
apresentando razões para crer que  tem razão o ditado popular que diz que "muito 
ajuda quem não atrapalha". 

Palavras-chave: religiosidade popular; cultura popular; religião; Igreja; governo 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: A repressão policial contra os terreiros de Alhandra 
representada na peça teatral Cemitério das Juremas  

Autor: MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS 

Resumo:  
Este estudo analisa a peça teatral Cemitério das Juremas, de autoria de Altimar de 
Alencar Pimentel, que traz uma narrativa sobre a repressão da polícia contra os 
terreiros do município de Alhandra, situado no Estado da Paraíba, região Nordeste 
do Brasil. Para escrever a peça teatral, o autor visitou a cidade, entrevistou os/as 
adeptos/as do culto e partir das memórias relatadas a escreveu. A peça recebeu o 
prêmio Oduvaldo Viana Filho em 1975 e foi encenada pela primeira vez em 1978 
pelo Teatro Experimental de Cabedelo (TECA), no município de Cabedelo, localizado 
na região metropolitana da capital paraibana João Pessoa. Teve uma significativa 
aceitação do público local, foi divulgada pelos jornais O Norte e Correio da Paraíba, 
bem como passou pela censura do período ditatorial. A obra vai problematizar a 
presença dos cultos na sociedade, levantando questões sobre a liberdade, a 
liberdade religiosa, a repressão, as relações, os conflitos, a “sacralização de 
espaço”, dentre outros aspectos. Diante do exposto, parto das seguintes questões: 
como este culto afro-brasileiro é representado e/ou lido nesta peça? Como esta 
repressão contra os terreiros é representada? Neste estudo, o fenômeno religioso, 
retratado na obra, é lido a partir do diálogo entre a história e a literatura.  
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Palavras-chave: Peça teatral Cemitério das Juremas; repressão; cultos afro-
brasileiros; Paraíba. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: DANÇA E MÚSICA NA VIVÊNCIA COM A ESPIRITUALIDADE 
E O SAGRADO 

Autor: MARIA LUCIA GOMES DOS PRAZERES  

Resumo:  
A escrita do presente trabalho foi motivada pela escuta de narrativas de lideranças 
femininas, que foram entrevistadas no período do mestrado em Ciências da 
Religião. Mulheres integrantes de grupos afro-pernambucanos que fazem parte do 
universo da cultura local, a exemplo, do Bloco Afro Raízes de Quilombo, do Afoxé 
Alafin Oyó e do Maracatu Leão Coroado. Foi estabelecido como objetivo: Selecionar 
documentos orais que tratam da temática em foco do conjunto de dados pessoais; 
transcrever as falas das lideranças e reapresentar as entrevistadas; analisar 
evidências da relação que elas estabelecem com a espiritualidade e o sagrado 
através da dança e da música. Seguiremos a orientação de Luz (2013, p.11) que 
trata a “[...] oralidade como elemento que resguarda a tradição africana e afro-
brasileira e que fortalece o indivíduo, seu pertencimento e os valores vivenciados 
na coletividade”. Desta maneira, a abordagem é ampliada por Brandão (2006, p.15): 
“O corpo todo traz informação, memória que devemos recuperar para compreender 
como podemos nos inserir”. Nesse contexto, seguindo uma linha de raciocínio 
semelhante Lody (2006, p.63) afirma que, “Tudo é ou pode ser fonte de 
aprendizagem, saber e conhecimento”. Segundo o autor, “podemos aprender com 
música, mito, culinária, oração, dança, escrita” Lody (2006, p.64). Dessa forma, o 
documento oral será analisado com base nos autores citados. Ademais 
apresentarei os resultados baseados em Meihy (2005, p.175), quando afirma que 
“[...] as experiências vividas, quando gravadas, transcritas e analisadas são 
consideradas documentos orais que favorecem o aflorar da memória, a 
reconstrução e o reconhecimento de identidades”. 

Palavras-chave: Identidade; Espiritualidade; Cultura afro-brasileira; Sagrado; 

enbsp; 
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Nº: 11 

Título da documentação: A TRANSCENDÊNCIA DO CORPO FEMININO EM JORGE 
AMADO 

Autor: Mariana de Faro Felizola 

Resumo:  
Pretende-se nesta proposta de estudo suscitar a investigação do corpo sob ótica 
de duas religiões: o catolicismo e o candomblé. Para isso, optou-se por utilizar as 
obras de Jorge Amado como parâmetros de estudo dada a sua abordagem 
sincrética e predominante de tais correntes religiosas. Assim, o objetivo deste 
estudo é analisar as diversas formas com que o corpo feminino foi visto e moldado 
pela religião como gatilho os momentos históricos e representativos da cultura 
brasileira trazidos em algumas das principais obras de Jorge Amado, tais como 
Gabriela Cravo e Canela, Dona-Flor e seus dois maridos e Tereza Batista Cansada 
de Guerra. Quanto à metodologia utilizada, dada a interdisciplinaridade entre 
elementos históricos, filosóficos e artísticos, de forma que dentro de um mesmo 
estudo seja possível mesclar os entendimentos de Carl Jung e a narrativa literária 
ficcional, optou-se pela fenomenologia e hermenêutica. Uma vez que a tarefa de 
análise de obras literárias mostra-se eminentemente interpretativa e a 
fundamentação teórica escolhida para a análise do corpo teve por base a linha 
arquetípica. Observando-se, preliminarmente, que as religiões de matrizes 
africanas conseguem flexibilizar o entendimento sobre o corpo e retirar-lhe o 
sentimento de imundície/culpa, balizando-os com os preceitos cristãos que guiam 
a moral e o comportamento humanos da sociedade ocidental. 

Palavras-chave: religião; literatura; hermenêutica; jorge amado 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Maria e a inserção pentecostal no Quilombo Sítio Alto: 
entre tensões e comunhão em Sergipe 

Autor: Marina Aparecida Oliveira dos Santos Correa 

Resumo:  
Esta comunicação tem como objetivo identificar e discutir as tensões e comunhão 
com as antigas tradições religiosas com a inserção do pentecostalismo na 
comunidade quilombola Sítio Alto, localizado em Simão Dias, cidade do interior de 
Sergipe, inserido por Maria, que se autointitula “serva de Deus” (MSD), filha dos 
fundadores do referido quilombo. As comunidades quilombolas ainda tentam 
manter suas práticas religiosas de matrizes africanas, porém, diante desta 
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comprovação, pode-se indagar: de que forma elas relacionam-se com as novas 
práticas pentecostais e com os rituais advindos de seus antepassados na 
comunidade quilombola Sítio Alto? Nesse sentido, esta comunicação visa 
identificar e discutir as tensões e comunhão com as tradições afroreligiosas na 
comunidade do Sítio Alto, levando em conta as facetas de uma historiografia social 
brasileira a partir de instrumentos que buscam situações de equidade, refletindo 
questões importantes do movimento das mulheres que existiu e existe para a 
construção de memórias coletivas, no presente caso, dentro da religião pentecostal. 
É correto afirmar também, que o Brasil é o resultado de um longo processo de 
mestiçagem construída na fronteira, entre o europeu, os ameríndios, africanos 
europeus etc., originando vários rostos, diferenciadas feições, diferentes formas de 
pensar e sentir o país comprovam a mescla profunda que deu origem a novas 
culturas, porque híbridas de tantas experiências. Por fim, a diversidade cultural 
brasileira, expressa, no sentido único do termo, uma das grandes realidades do país, 
totalmente marcado e condicionado pela separação, mas também pela mistura que 
resulta desse processo longo de mestiçagem.   

Palavras-chave: Pentecostalismos; Comunidade Quilombola Sítio Alto; Gênero; 
Tensões; Comunhão; Interior de Sergipe. 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: Santa Cruz do Monte Santo: a via sacra do sertão baiano 
em versos 

Autor: Neffertite Marques da Costa 

Resumo:  
O Nordeste brasileiro tem diversas expressões de religiosidade fortemente 
inseridas na cultura local. Uma delas, pouco discutida ainda, é a via sacra de Monte 
Santo, no sertão baiano, de construção iniciada no século XVIII, por ação do 
missionário capuchinho Apolônio de Todi, em função das Santas Missões 
populares, com a especificidade de possuir vinte e cinco capelas. Para além dos 
catorze Passos da Paixão de Cristo, que estabelecem uma determinada memória 
social religiosa, conforme Halbwachs (1990), as capelas dedicadas às almas, ao 
Senhor dos Passos, as sete dores de Maria, a Nossa Senhora das Dores e ao 
Calvário, incorporada à Igreja da Santa Cruz, construída no topo da Serra do Monte 
Santo, apontam para práticas devocionais próprias, que intensificam o exercício da 
via sacra. No intuito de verificar essas práticas, responsáveis pela manutenção da 
via sacra ao longo do tempo, impondo uma memória coletiva do grupo de 
peregrinos, será analisado o folheto Aparição de Nossa Senhora das Dores e a 
Santa Cruz do Monte Santo, do poeta popular Minelvino Francisco Silva, disponível 
no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, uma vez que a Literatura de 
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cordel pode ser vista como um documentário de costumes e de mitos do mundo 
rural brasileiro, de acordo com Santos (2006). Assim, verifica-se a visa sacra de 
Monte Santo como uma contraconduta pastoral, conforme Foucault (2008), a partir 
de formas de conduta que escapam do poder do pastorado, promovido oficialmente 
pela Igreja Católica.  

Palavras-chave: Monte Santo; via sacra; contraconduta pastoral; Literatura de 
cordel. 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação:  AS MULHERES DO BOM PASTOR:  o artesanato religioso 
produzido no calabouço prisional 

Autor: PRISCILLA DE ALENCAR SEPULVEDA 

Resumo:  
          O presente trabalho vem discorrer sobre a influência religiosa na produção do 
artesanato prisional na Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão, o antigo 
“Bom Pastor”, na cidade de João Pessoa -PB.  Nesta unidade prisional, em meados 
do ano de 2012, foi criado o Projeto Social Castelo de Bonecas idealizado pela 
direção da penitenciaria à época e tinha por objetivo atuar na perspectiva da 
ressocialização feminina ao mesmo tempo preparando-as para uma atividade 
laboral autônoma visto que, grande parte das mulheres que ingressavam no 
sistema prisional tinham um baixo índice de escolaridade.  A saber, o percurso 
metodológico do presente trabalho foi fundamentado na perspectiva etnográfica, 
abordagem participativa e análise qualitativa.  A produção artesanal de mulheres 
nos remete a um imaginário popular e, por vezes, até ecoam memórias afetivas em 
que avós, mães ou tias confeccionavam peças artesanais para netos, filhos e/ou 
sobrinhos. No âmbito do sistema prisional, em especial na Penitenciária Feminina 
Maria Júlia Maranhão, o artesanato ganha forte influência religiosa, expressa na 
produção de peças artesanais de viés cristão/católico. Esta produção artesanal 
além de possuir um aspecto histórico sociocultural, também assume uma 
perspectiva econômica e de reprodução social. Neste sentido, evidenciamos os 
efeitos do processo de prisionização em face da construção da identidade religiosa 
das mulheres em privação de liberdade expressos na produção artesanal do 
cárcere,  

Palavras-chave: RELIGIÃO; PRISÃO; CULTURA; ARTESANATO  

enbsp; 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 7 - RELIGIÃO E TEOLOGIA ENTRE O ESTADO E A POLÍTICA: UMA 

ABORDAGEM A PARTIR DE UM DIÁLOGO COM A LITERATURA 

 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Francisco e o diálogo para novas políticas nacionais e 
locais 

Autor: Alex da Silva Mendes 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Resumo:  
ResumoHa vencedores e vencidos não só entre os países, mas também dentro dos 
países pobres, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Por isso, 
as questões relacionadas com o meio ambiente e com o desenvolvimento 
econômico já não se podem olhar apenas a partir das diferenças entre os países, 
mas exigem que se preste atenção as políticas nacionais e locais. Perante a 
possibilidade de uma utilização irresponsável das capacidades humanas, são 
funções inadiáveis de cada Estado planificar, coordenar, vigiar e sancionar dentro 
do respectivo território. Como pode a sociedade organizar e salvaguardar o seu 
futuro num contexto de constantes inovações tecnológicas. Um fator que atua 
como moderador efetivo é o direito que estabelece as regras para as condutas 
permitidas à luz do bem. Os limites que uma sociedade sã, madura e soberana deve 
impor têm a ver com previsão e preocupação, regulamentações adequadas, 
vigilância sobre a aplicação das normas, contraste da corrupção, ações de controle 
operacional sobre o aparecimento de efeitos não desejos dos processos de 
produção, e oportuna intervenção perante riscos incertos ou potenciais. Existe uma 
crescente jurisprudência que visa reduzir os efeitos poluentes dos 
empreendimentos. Mas a estrutura política e institucional existe apenas para evitar 
malversações, mas para incentivar as boas práticas, estimular a criatividade que 
busca novos caminhos, facilitar as iniciativas pessoais e coletivas. Palavras-chave: 
Papa Francisco. Laudato Sí. Política. Literatura. Teologia. Democracia. Economia.  

Palavras-chave: Papa Francisco; Laudato Sí; Políticas; Literatura; Teologia; 
Democracia; Economia.  

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Unidade entre Poética e Política em Giorgio Agamben 

Autor: Alex Vicentim Villas Boas 

Instituição Financiadora: UCP Lisboa/PUC PR 
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Resumo:  
A presente proposta visa refletir sobre a unidade entre a poética e a política no 
pensamento antigo, como propõe Giorgio Agamben, e a sua ausência como um dos 
sintomas da crise do pensamento contemporâneo. Tal unidade pode ser lida como 
desdobramento da relação entre poética e retórica desde Aristóteles, recuperando 
a ideia de poíesis como pensamento apropriado à pólis, assim como tal relação é 
constitutiva de uma visão anti-trágica da poética cristã, que é ao mesmo tempo 
constitutiva e tributária da noção de esperança na teologia cristã. Agamben 
identifica tal traço anti-trágico na Divina Comédia do autor italiano Dante Alighieri, 
mas tal traço pode ser identificado ao longo da história da literatura que faz uso de 
esquemas literários cristãos, como o itinerário.  A ideia de itinerário como anti-
tragédia será aqui analisada como exercício de literatura comparada entre o 
itinerário dos Evangelhos, a Divina Comédia de Dante Alighieri,  A Odisseia de Nikos 
Kazantzákis e a o Sonho de Makar de Vladimir Korolenko. Para cada perspectiva de 
itinerário literário há uma concepção de relação entre poética e política, com 
distintas ênfases de engajamento e crítica à organização política de uma sociedade 
em questão. A metodologia da pesquisa é de natureza bibliográfica. 

Palavras-chave: Poética e Política; Giorgio Agamben; Itinerário; Espiritualidade 
Política. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: A religião grega e sua relação com a organização das 
póleis: a atuação de Apolo “arquegeta” 

Autor: Aline Faria do Valle Ferreira de Castro 

Resumo:  
Esse trabalho busca apresentar uma visão da fundamental relação entre 
Espiritualidade e Sociedade no contexto da Grécia antiga, demonstrando a 
impossibilidade de se pensar a tradição religiosa praticada no âmbito das póleis 
gregas sem que se reflita acerca do papel determinante que ela exercia na vida 
social, em todas as duas dimensões e aspectos. Para isso, especificamente 
buscará mostrar o papel de um dos principais deuses do panteão grego, Apolo, no 
estabelecimento e organização de diversas cidades-estado gregas, considerando 
a centralidade que assumia nos processos de exploração, colonização e fundação 
de cidades. Por esse motivo, a divindade era conhecida por seus epítetos “aguieus”, 
“arquegeta”, ou “hegemon”, que indicam aquele que abre caminhos, funda, e 
organiza a sociedade desde sua origem. Serão analisadas principalmente suas 
atividades de movimento, construção e organização no Hino Homérico a Apolo, em 
que o poeta canta, além de outras questões, a fundação de Delfos pelo deus, templo 
que se tornaria a principal sede da manifestação apolínea e do exercício de seu 
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domínio profético, além de sua presença e atuação em outros contextos de 
migração e fundação de cidades gregas. Conclui-se que Delfos assumia função 
indispensável no processo de inauguração de cidades, indicando, por meio da 
palavra profética, onde e de que forma os fundadores deveriam agir. Exercia 
também papel central no estabelecimento das normas e leis que regiam a 
comunidade constituída, como apontava Platão em “República” e “Leis”, o que 
consolidava Apolo como guia e possibilitador da organização política e social dos 
gregos da Antiguidade. 

Palavras-chave: Grécia; religião; sociedade; Apolo; fundação. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Consciência política e cidadania em canções das Cebs 

Autor: Antonio Manzatto 

Resumo:  
A música é um dos elementos marcantes da cultura e, unida à letra, forma canções 
que expressam e formam a cultura de um povo. Existem canções engajadas 
politicamente, tanto ufanistas como de crítica social. Exemplo disso são algumas 
que apareceram durante a ditadura militar do século passado, como “Eu te amo 
meu Brasil”, de Eustáquio Gomes de Farias, o Dom, ou a famosa “Pra não dizer que 
não falei das flores”, sucesso de Geraldo Vandré. O mesmo aconteceu em outros 
períodos da história nacional. Existem também canções, digamos, engajadas 
religiosamente, como “Nossa Senhora”, de Roberto e Erasmo Carlos, ou que aludem 
a comportamentos religiosos, como “Romaria”, grande sucesso de Renato Teixeira. 
Existem, evidentemente, canções especificamente religiosas e que são utilizadas 
no culto, na catequese ou na afirmação de linhas de espiritualidade, como “Oração 
pela Família” ou “Maria de Nazaré”, ambas de Pe. Zezinho. Mas existem canções 
religiosas que tratam de política e cidadania, muitas delas surgindo da 
espiritualidade vivenciada nas Cebs, sobretudo nos tempos da Teologia da 
Libertação. Utilizando as metodologias trabalhadas na relação teologia e literatura, 
aqui se quer perceber a consciência política e cidadã na letra de algumas canções 
que marcaram a vida católica do Brasil e surgiram da dinâmica das Cebs, e que 
fomentaram o espírito profético de uma Igreja comprometida com os mais pobres 
da sociedade. 

Palavras-chave: Canções; Cebs; cidadania. 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: Queixa de defunto: As mensagens religiosas para a 
compreensão da sociedade e o Estado no Rio  

Autor: Carlos Mário Paes Camacho 

Instituição Financiadora: Bolsista da Capes 

Resumo:  
O escritor carioca Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922), ou 
simplesmente, Lima Barreto é famoso por Triste fim de Policarpo Quaresma, seu 
romance mais conhecido. Todavia, além de romancista, foi também cronista. Suas 
crônicas revelam que ele foi um escritor sintonizado com as questões do seu tempo 
em um Rio de Janeiro que passava por grandes transformações urbanas. Em 
Queixa de defunto, que se constitui no objeto de estudo da presente proposta de 
comunicação, Lima Barreto apresenta as reclamações de um defunto em relação 
ao poder público. O homem foi punido por São Pedro por ter cruzado o céu com o 
corpo todo arranhado em virtude do coche funerário ter balançado em razão dos 
buracos de uma rua que há muito tinha necessidade de um novo calçamento. A 
partir daí, a presente comunicação pretende demonstrar que as mensagens 
religiosas e os símbolos, presentes na mencionada crônica do escritor fluminense 
favorecem o entendimento das percepções da sociedade em relação ao Estado. 
Desta maneira, a comunicação intenciona estabelecer uma “triangulação” entre 
literatura, estudos de religião e política. Por derradeiro, a crônica oferece aos 
pesquisadores do campo da Teologia e das Ciências da Religião mais um caminho 
ou  possibilidade a investigação que envolve a Religião e a Literatura. 

Palavras-chave: Palavras-chave: Lima Barreto; Religião; Política; Estado 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: ENTRE LITERATURA, DEUS E POLÍTICA: UMA ESCUTA DE 
CAROLINA MARIA DE JESUS 

Autor: Carlos Rafael Pinto 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Inspirado no princípio de Karl-Josef Kuschel de “deixar falar os autores”, em virtude 
do diálogo entre religião e literatura, propomos uma escuta dos escritos de Carolina 
Maria de Jesus, a partir da obra “Quarto de despejo: diário de uma favelada” (2014). 
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Pretendemos refletir sobre as consequências das políticas urbanas que configuram 
os diferentes espaços urbanos, uma vez que, nas palavras da autora: “... Eu 
classifico São Paulo assim: O Palacio, é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de 
jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos” (p.32), sendo 
que “a favela é o quarto de despejo de São Paulo. E [afirma Carolina Maria] que eu 
sou uma despejada” (p.147), além de que “[...] as autoridades ignoram que tem o 
quarto de despejo” (p.107). Mas, também, refletir teologicamente sobre o cotidiano 
da autora, marcado pelo dilema entre o desejo de viver e a fome, que a leva às 
questões relacionadas a Deus; dentre elas, citamos: “Será que Deus vai ter pena de 
mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existe as favelas 
e que os favelados passam fome?” (p.46).  Em suma, a presente comunicação se 
desenvolve em vista de responder a tais interpelações: em que medida essa obra 
de Carolina Maria retrata os espaços urbanos? O que o duro dia a dia da autora 
revela de Deus?  

Palavras-chave: Literatura; Deus; Política; Carolina Maria de Jesus 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Natureza, finalidade e justificação do Estado: uma 
incursão reflexiva pelo  De Regno de Tomás de Aquino 

Autor: Darlan Paulo Lorenzetti 

Instituição Financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) 

Resumo:  
O presente artigo tem por objetivo geral reconstituir a fundamentação do poder 
político e do senhorio de uns sobre os outros empreendida por Tomás de Aquino 
(1225-1274) no opúsculo De Regno. Problematiza, assim, a “teleologia” da 
potestade política, salientando os fins inerentes à mesma; concomitantemente, 
reflete acerca da “ontologia” das estruturas temporais de poder, deflagrando suas 
características fundamentais. Do ponto de vista metodológico, o trabalho procura, 
em sua primeira seção, esquadrinhar os vários elementos referentes à natureza, 
razão de ser e finalidade do governo humano. Refaz o caminho argumentativo no 
qual Tomás demonstra que é pela própria razão natural que os seres humanos 
estão condicionados a viverem e organizarem-se em comunidades com seus 
semelhantes, intentando, por meio delas, assegurar sua subsistência e 
aperfeiçoamento moral e intelectual. Na segunda seção, o texto concentra-se na 
problematização do domínio político enquanto mecanismo de conservação da 
ordem social e, por conseguinte, do bem maior da paz. Opera, deste modo uma 
reflexão sobre o estatuto ontológico da comunidade política, realizando um breve 
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apanhado geral das diversas configurações mediante as quais a governança sobre 
a multidão pode ser exercida, ressaltando os motivos que tornam alguns destes 
esquemas virtuosos e outros, viciosos. Por fim, desdobra o processo de justificação 
em que o Aquinate elege a monarquia (ou governo de um só) como a mais excelente 
dentre todas as formas de governo. 

Palavras-chave: Estado; Monarquia; Poder; Teleologia; Tomás de Aquino.  

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: A Presença Profética na Obra Dramática Moderna 
Brasileira 

Autor: David Bruno Narcizo 

Resumo:  
A Arte Moderna foi resultado das transformações econômicas, sociais, políticas e 
ideológicas iniciadas nos séculos XVII e XVIII e sistematizadas no século XIX no 
mundo, e XX, no Brasil. As propostas de Marx, Nietzche, Foulcalt e também, da 
Filosofia Existencial, reflexo das desigualdades geradas pela Revolução Industrial, 
provocaram os artístas do o período da Arte Moderna. No Brasil, influenciados pelo 
Partido Comunista e pela Arte Moderna Mundial, resultou numa composição 
artística a partir da realidade da mulher e do homem brasileiro apresentando dessa 
forma, o ser humano na sua essência, fragilidade e humanidade. Tillich afirma que 
a obra de arte pode ser profética além de, a cultura ser o local da revelação de Deus. 
Em Barth, vemos que Deus procura os elementos artísticos para poder revelar o Seu 
mistério permitindo-se Existir no Tempo e, manter viva, por muitos anos, os 
elementos fundamentais da sua Revelação.  A Teologia da Libertação nos permite 
elementos para encontrar uma opção preferencial pelos pobres na obra de arte 
brasileira do período moderno. Em síntese, movimentos como a Semana de Arte de 
1922 e , depois de aproximadamente 30 anos, as propostas do Teatro Brasileiro de 
Comédia, Teatro de Arena, Teatro Oficina e Os Comediantes marcaram a revolução 
do fazer artístico na Arte Dramática Brasileira. Quando olhamos para as obras de 
Paul Tillich, Kierkegaard e Karl Barth, encontramos elementos que nos permitirão 
afirmar que essas produções brasileiras dos anos cinquenta até noventa são Obras 
de Arte de Protesto, Profética e até, Escatológicas   . 

Palavras-chave: Profecia; Revelação;  Arte; Teologia; Espiritualidade. 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: A guerra justa entre nacional-populismo e globalismo em 
The Falcon and the Winter Soldier 

Autor: DIEGO GENU KLAUTAU 

Resumo:  
A guerra justa é uma teoria medieval derivada do princípio da legítima defesa. A 
partir das discussões feitas na Suma Teológica de Tomás de Aquino (STh. IIa-IIae 
q. 29, a. 1 e 2 e STh. IIa-IIae, q. 40, a. 1), esta comunicação tem com objetivo 
evidenciar a tensão sobre a possível legitimidade da guerra justa entre duas 
perspectivas contemporâneas, o globalismo e o nacional-populismo, conforme 
simbolizadas pelos personagens em conflito da série audiovisual da Marvel Studios 
denominada The Falcon and the Winter Soldier. A hipótese funda-se na derrocada 
do processo de globalização de cunho neoliberal iniciado nos anos 80, o que exige 
novos caminhos civilizatórios na geopolítica mundial e suas consequentes 
propostas culturais, estabelecendo uma contradição entre dois projetos político-
culturais em disputa no mundo, a saber, o globalismo e o nacional-populismo.  
Como referêncial teórico apresentamos Samuel Huntington em O Choque das 
Civilizações (1996), Ulrich Beck em O que é a Globalização: equívocos do 
globalismo e respostas à globalização (1999) e, por fim, Roger Eatwell e Mathew 
Goodwin, em Nacional-populismo: a revolta contra  a democracia liberal (2020). 
Como produto cultural estadunidense oriundo de uma companhia integante da 
indústria cultural de matriz ocidental com um público-alvo de jovens e adultos, a 
série The falcon and the Winter Soldier expressa metaforicamente esse conflito, 
ainda que claramente enviesado e com elementos simplificadores. Contudo, 
explorar as relações entre Estado, Religião e Literatura neste objeto se justifica para 
compreender certa representação cultural da tensão contemporânea. 

Palavras-chave: Guerra Justa; Globalismo; Nacional-populismo; Marvel. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: TRAVESSIA:  DIÁLOGO ENTRE TEOLOGIA E LITERATURA 
EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

Autor: Emerson Sbardelotti Tavares 

Resumo:  
Em 2021, a obra Grande Sertão: Veredas (GSV), de João Guimarães Rosa completa 
65 anos que foi publicada. Desde 1956, o GSV convida leitores e leitoras a fazerem 
a travessia como testemunhas de uma história de amor entre Riobaldo e Diadorim. 
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Há um questionamento da existência humana, do que o ser humano é capaz de 
fazer com o outro. Riobaldo faz o pacto, fazendo assim uma descida ao inferno, 
confrontando assim os seus demônios interiores.O silêncio de Diadorim, como uma 
presença amorosa, pois Diadorim sempre foi marcada como uma figura de 
coragem. Diadorim fica silenciosa. Um amor que parece só encontrar repouso no 
silêncio.A ambiguidade do personagem Riobaldo é o que caracteriza toda sua 
travessia, com Deus ao seu lado, mas aterrorizado com a presença do mal.O 
objetivo do artigo é refletir a atualidade do GSV depois de 65 anos e no atual 
contexto sócio, político e cultural que se vive no Brasil,  no diálogo que se faz entre 
Teologia e Literatura.A metodologia utilizada: pesquisa bibliográfica, tendo por 
fonte o GSV e livros sobre o GSV, vídeo-aula a respeito do livro e das personagens, 
além de artigos em periódicos.O resultado é a certeza de que a leitura através do 
viés teológico provoca no leitor e na leitura uma transformação profunda no modo 
de ser humano.Concluo que o Grande Sertão: Veredas apresenta o Deus e o Diabo 
que há em nós, todos os dias de nossas vidas. O que há é travessia, somente o ser 
humano. 

Palavras-chave: Teologia. Literatura. Grande Sertão: Veredas. 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Teopoética: Das provocações conciliares à hermenêutica 
da sociedade 

Autor: Joanicio Fernando Bauwelz 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre 

Resumo:  
Por meio das provocações da Constituição Pastoral Gaudium et Spes surgiu um 
intenso trabalho de aproximação da cultura como hermenêutica e modo de leitura 
da sociedade e da pessoa humana. Destaca-se que 'é próprio da pessoa humana 
não atingir a humanidade verdadeira e plena se não pela cultura, isto é, cultivando 
os bens e os valores da natureza. Em todo lugar, portanto, quando se trata de vida 
humana, a natureza e a cultura se entrelaçam de um modo muito íntimo” (GS, 53). 
Uma das atividades de grande exercício da teologia no aproximar-se da cultura 
humana é a estabelecida com a literatura. Há no resultado dessa aproximação, 
muita produção de pesquisa no mundo todo, e que no Brasil teve grande 
desenvolvimento, principalmente nos últimos dez anos. Para se referir a esta 
atividade, utiliza-se o nome de Teopoética. Esta comunicação se propõe, portanto, 
a apresentar a Teopoética como resposta aos estímulos do Concílio Vaticano II e 
sua pertinência como caminho para uma hermenêutica das interfaces da 
sociedade, religião e política no cenário atual. A capacidade semântica, simbólica e 
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narrativa das palavras em prosa e verso no mundo das boas obras literárias 
enquanto intérprete que estabelece uma ponte com a pessoa humana e suas 
relações com o mundo-da-vida. 

Palavras-chave: Teopoética; interfaces; hermenêutica; literatura. 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Sobre o mal em Dostoievski: religião e política em Os 
Demônios 

Autor: KATIA MARLY LEITE MENDONÇA 

Instituição Financiadora: CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico 

Resumo:  
Os Demônios é  considerada como uma obra profética sobre a Revolução Russa. 
Nela Dostoievski expõe sua cristologia e sua teodicéia. Nela vemos o mal chegar de 
forma sutil, sorrateira e inesperada, primeiramente em cada personagem e depois 
no espaço público. Ao longo das páginas seus  personagens vão se encaixando em 
uma tessitura sinfônica do mal. Stavrogin é o primeiro violino, o ponto alto, aquele 
que a todos conduz para tocarem juntos o concerto final, suscitando, deste modo, 
os temas da culpabilidade e da responsabilidade individual e coletiva.De todo o 
panteão de personagens dostoievskianos paradigmáticos do mal,  sem dúvida, é 
Stavrogin o mais elaborado. Se em Crime e Castigo  o mal restringe-se ao âmbito 
da vida privada, em Os Demônios ele tem uma expressão coletiva, alcançando a 
esfera pública. Esta comunicação pretende discutir algumas questões em torno de 
Os Demônios. Qual o sentido de considerá-la como uma profecia literária? Será 
apenas no âmbito da história russa que ela se manifesta como tal ou teria uma 
mensagem atual? Qual a relação entre literatura e profecia? Qual a dimensão 
política do mal? O que há de singular em Stavrogin e nos que o acompanham? 
Todas são questões que conduzem ao tema, caro à filosofia religiosa russa e 
central na vida e obra de Dostoievski: diante da ausência de diálogo entre o homem 
e Deus, tudo é possível e inevitável é a autodestruição da humanidade. No processo 
hermenêutico de interpretação dialogaremos,  principalmente com Martin Buber e  
Alexander Solzhenitsyn. 

Palavras-chave: Dostoievski; religião, política, profecia; literatura 

enbsp; 
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Nº: 13 

Título da documentação: DONA IVONE LARA, UMA MULHER ENTRE OS HOMENS:  
INSPIRAÇÃO PARA O CENÁRIO ATUAL 

Autor: Lucia Eliza Ferreira da Silva 

Instituição Financiadora: Bolsista CAPES-PROSUC 

Resumo:  
O presente trabalho tem por intenção refletir e protagonizar a liberdade feminina, 
como sua expressividade, face a estruturas de silenciamento da mulher. Nestes 
contextos em que elas orbitam – como que naturalmente - em ambientes ditos 
como exclusivos para homens. O samba sendo dado contextual, será esteira para 
a personagem central do estudo: Dona Inove Lara (1921/1922 -2018). Compositora, 
instrumentista, enfermeira, esposa, mãe, dona de casa - primeira mulher a compor 
um samba-enredo e a integrar uma ala de compositores de escola de samba - é 
referência de luta e marco de rupturas. Mulher que, ao dar voz às suas composições 
e canções, não se conformou em ser um corpo predestinado à interpretação, à 
dança ou à musa. Para isso, a elucidação será através de três momentos: a) 
apresentação e contextualização da vida de Dona Ivone Lara; b) identificação de 
aspectos autobiográficos na obra da artista nos seus primeiros discos autorais, 
Samba, minha verdade, samba, minha raiz, de 1978, e, Sorriso de criança, de 1979, 
e, c) haurir da vida e obra desse singular talento, aspectos sugestivos à promoção 
de um projeto que supere exclusões e inspire a inclusão da figura e voz da mulher. 
Desse modo, se conjectura a necessidade de insistir e a proporcionar ambientes 
integradores e favoráveis às contribuições por parte das mulheres, como ocorrido 
por Dona Ivone Lara na história do samba e musicalidade brasileira, sendo novos 
ares comprometidos com a superação de determinismos acerca do gênero. 

Palavras-chave: Dona Ivone Lara; Mulher; Samba; Letra; Musicalidade. 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: A REALEZA EM ISRAEL: UMA CONSTRUÇÃO LITERÁRIA E 
IDEOLÓGICA 

Autor: Luciene Lima Gonçalves 

Resumo:  
A realeza em Israel é um tema complexo, sua duração foi curta, mas os seus 
desdobramentos foram sentidos em vários momentos da história do povo e está 
consignada em diversos livros do Antigo Testamento alcançando também o Novo 
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Testamento. Os livros que nos apresentam, de maneira mais direta, como se deu a 
construção da Realeza são: 1/2 Samuel e 1/2 Reis. Nesses livros, pode-se 
acompanhar desde o início da monarquia, com seu primeiro rei Saul, até sua 
consolidação com Davi. Pretende-se, aqui, apresentar a realeza como um processo 
de construção literária e ideológica que vai se tornando concreto por meio das 
narrativas das figuras reais, Saul e Davi, com suas trajetórias de conquistas por 
meio das batalhas com os seus diversos inimigos, entre eles, o principal, os 
filisteus. A realeza se configura a medida que os reis Saul e Davi se impõem no 
cenário político de Israel. Os personagens Saul e Davi encarnam a imagem da 
realeza em Israel com suas fraquezas, limites e possibilidades. O curso da 
monarquia em Israel revela a fragilidade desse regime que oscila entre seguir os 
seus vizinhos, através da exploração do povo mais simples, ou fazer cumprir a 
justiça e o direito conforme orientação dada pelas leis de Israel. 

Palavras-chave: Realeza; Construção Literária; Ideologia 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: ASPECTOS TEOLÓGICOS NA ARTE LITERÁRIA DE 
GRACILIANO RAMOS:  o sagrado latente em Vidas secas 

Autor: LUIS OLIVEIRA FREITAS 

Resumo:  
Dentre as publicações literárias regionalistas da segunda fase modernista do Brasil, 
vale destacar Vidas secas, romance de Graciliano Ramos, publicado no fim da 
década de 1930, que não apenas revela a vida do sertanejo rural, como faz 
significativa denúncia ao sistema dominante brasileiro, especialmente da região 
Nordeste. Na obra, é possível observar forte presença dos aspectos sociais, 
políticos e econômicos, deixando quase sem visibilidade os elementos referentes 
às práticas religiosas, que se constituem como fatores bastante presentes na 
cultura popular nordestina. Este trabalho tem o objetivo de mostrar, que apesar de 
a religião não se constituir como preocupação central para o autor, ela está 
presente em alguns momentos da narrativa, diluída nos outros elementos 
socioculturais, perceptíveis na linguagem enxuta do escritor regionalista. Esta 
análise é de caráter interdisciplinar, já que fomenta o diálogo entre literatura e 
teologia, por meio do enfoque voltado para a percepção do aspecto sagrado latente, 
seja no plano existencial ou da prática da religiosidade em si, que se manifesta ao 
longo da obra. O referencial teórico que fundamenta o trabalho são as ideias de 
teólogos e críticos literários versados nos estudos da teologia e da literatura, 
sobretudo, na inter-relação entre essas duas áreas do saber humano. 

Palavras-chave: Literatura; Religiosidade; Teologia; Religiosidade; Vidas secas. 
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enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: O despontar de uma esperança ética na obra de Clarice 
Lispector 

Autor: Marília Murta de Almeida 

Resumo:  
Esta comunicação pretende percorrer um caminho através de três pequenas 
crônicas de Clarice Lispector - Dies Irae, Mineirinho e Uma esperança -, tratando de 
mostrar a preocupação da escritora com as relações entre os seres humanos, cuja 
injustiça ela denuncia. Após a explosão da ira indignada com o mundo em que não 
temos sabido construir relações justas, em Dies Irae, veremos o percurso da crônica 
Mineirinho, em que a indignação mais uma vez tem lugar e dá início a uma profunda 
reflexão sobre a (in)justiça e sobre as possibilidades que temos de construir uma 
nova justiça alicerçada na escuta do mandamento que nos impede de matar e de 
morrer. E, por fim, com a pequena Uma Esperança, veremos o caminho aberto ao 
futuro pela esperança que nos sustenta, ainda que na equivocidade. Trata-se de 
trabalho construído na perspectiva da teopoética, em que a escuta teológica se abre 
para o texto literário. O tema da justiça, central na crônica Mineirinho, nos abre a 
perspectiva de uma interpretação que aponta para o universo da política. O modo 
como o tema é abordado por Clarice Lispector a partir do que chama de "lei 
primeira" - não matarás - nos abre, por outro lado, a possibilidade do diálogo com 
a teologia, o que aqui será feito através da obra bíblico-teológica de Paul 
Beauchamp. Assim, será possível entrever, na escrita da autora, um chamado à 
construção de um mundo justo a partir da escuta de uma lei que nos foi dada. 

Palavras-chave: Justiça; Ética; Esperança; Ira; Lei; Clarice Lispector; Paul 
Beauchamp 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: DOGMATISMO E POLÍTICA NOS ESCRITOS DE RUBEM 
ALVES 

Autor: Rafael Beck Ferreira 

Resumo:  
Rubem Alves (1933-2014) foi um cronista e escritor brasileiro, que também redigiu 
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textos e obras sobre religião e teologia. Rubem Alves tece sua crítica ao 
dogmatismo religioso e à pretensão de verdade, denunciando o poder e seus 
mecanismos nas interfaces entre política e religião. Para Rubem Alves, todo 
dogmatismo é perigoso, seja ele religioso, político ou científico. No catálogo de suas 
obras publicadas, encontramos títulos como: “Religião e Repressão” (1982), 
“Dogmatismo e Tolerância” (1982) e “Sobre deuses e caquis” – prefácio do livro “Da 
Esperança” (1987). Em Rubem Alves, reflexão fundamentada e narrativa se 
misturam, inclusive história de sua própria autobiografia. E ele mesmo relata no 
texto “Sobre deuses e caquis” suas vivências e temores no contexto da ditadura 
militar no Brasil (1964-1985). Ele narra o clima de desconfiança e caça às bruxas 
que reinava, frente ao temor do comunismo, esfacelando a fraternidade no seio das 
comunidades religiosas. Rubem Alves explica o processo inquisitório como 
processo político: a política eclesiástica aparece como profecia da política secular. 
O inquisidor ou dogmático é descrito como um indivíduo alucinado, embriagado, 
fora de si, pois só uma pessoa nesse estado alterado poderia ter tanta “certeza” 
para tomar as atitudes que se seguiriam (delação, juízo que resulta em graves 
consequências para a vida do seu próximo). Nesse sentido, Rubem Alves explicita 
sua crítica a um dos produtos mais infames e degenerados do dogma/doutrina: o 
dogmatismo, a “certeza” que gera consequências trágicas contra valores tão caros 
à própria fé cristã, como a caridade. 

Palavras-chave: Rubem Alves; Dogmatismo; Ditadura; Liberdade 

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: Escudo da Liberdade e Armadura da Burocracia: Guerra 
Civil em perspectiva da Sociologia da Religião Weberiana 

Autor: Tiago Ferreira de Rezende 

Resumo:  
Max Weber compreende a religião desvinculada de seu aspecto teológico, sua 
essência transcendental, mas como um modo de agir em sociedade fundamentado 
em uma regulação da vida por parte daqueles que agregam em seu torno fiéis 
dentro desse sistema de organização social, regulando as relações das potências 
ligadas ao sobrenatural entre os homens. Em Guerra Civil, HQ criada por Mark Millar 
e Steven McNiven, a comunidade de super-heróis é dividida entre dois dos mais 
importantes líderes do Universo Marvel: Homem de Ferro e Capitão América, que 
ocuparão lados opostos dessa discussão: enquanto o primeiro defende uma 
submissão dos heróis a um sistema regulador do Estado, o segundo assume uma 
posição de liberdade incondicional para a figura do herói na sociedade, reafirmando 
a necessidade da mesma pelo caráter “sobrenatural” que o herói exerce sobre a 
sociedade, não sendo esta capaz de regula-lo sob seus moldes. Homem de Ferro 
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se torna o arquétipo da Dominação Racional–Legal weberiana e Capitão América 
tornar-se-á o arquétipo da Dominação Carismática, levando em consideração que 
esta comunidade de super heróis representa uma comunidade de seres com 
capacidades “sobrenaturais”, portanto a influência dos dois líderes sobre seus 
respectivos seguidores é compreendida como uma influência propriamente 
religiosa, sendo eles passíveis de uma análise como “líderes religiosos” dentre os 
seus, defendendo ideais difusos sobre o caminho que um herói deve tomar na 
sociedade. A presente comunicação pretende apresentar, pela literatura das 
histórias em quadrinhos, uma abordagem ao tema da religião e política. 

Palavras-chave: Max Weber; Sociologia da Religião; Quadrinhos; Homem de Ferro; 
Capitão América; Guerra Civil 

enbsp; 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ST 8 - PENTECOSTALISMOS E PROTESTANTISMOS   

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Contribuições da Missão Somos Um para o diálogo entre 
católicos e pentecostais 

Autor: Adriano Cézar da Conceição Pinheiro 

Resumo:  
Com desejo de colaborar para diminuir as feridas causadas pela divisão dos 
cristãos no século XVI, lideranças católicas, de natureza carismática, e protestantes 
de base pentecostal têm promovido, na América Latina, a comunhão de oração e 
trabalhos em vista da unidade do Corpo de Cristo e do anúncio do Senhorio de 
Jesus Cristo através do testemunho de relacionamentos em amor.  O Diálogo 
Católico-Pentecostal, iniciado oficialmente em 1972, mais conhecido recentemente 
em nosso continente, tem despertado iniciativas de oração e efetiva comunhão. 
Considerando o valor de outras iniciativas similares, mas sem deter-se nelas, esta 
comunicação tem objetivo de apresentar as contribuições que a Missão Somos Um 
realizou na promoção da unidade entre os cristãos em seus 12 anos de existência. 
Ao longo da apresentação, destacaremos as instituições a ela vinculadas, ou que 
lhe aprovam, seus principais eventos e lideranças. A pesquisa utiliza do método 
bibliográfico com análise de documentos e registros da Missão Somos Um, 
especialmente as conferências internacionais, por ela organizadas, e seu Dossiê. 
Como resultado da pesquisa, apresentaremos os frutos efetivos colhidos desse 
exercício e os caminhos traçados para os próximos anos. As contribuições dessa 
missão são verdadeiras e autênticas, pelo que possui reconhecimento e 
acolhimento nas esferas eclesiásticas, e o seu trabalho dá margem para o 
surgimento de outras iniciativas de unidade. 

Palavras-chave: Somos Um; diálogo; católico; protestante; pentecostal; unidade 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: “Pentecostalismo caboclo”? Notas críticas a respeito de 
uma proposta conceitual 

Autor: Alef Monteiro de Souza 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Como parte de minha pesquisa de doutorado, tenho realizado uma revisão 
bibliográfica concernente aos estudos sobre o pentecostalismo no contexto 
amazônico brasileiro. Essa iniciativa tem me possibilitado identificar e analisar 



 

 

 

 

350 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

alguns conceitos e classificações utilizados nos últimos 40 anos, pari passu com 
os modelos teóricos em voga durante cada período. Dentre o material reunido até o 
momento, selecionei para análise, nesta comunicação, a proposta conceitual 
“pentecostalismo caboclo” desenvolvida por Donizete Rodrigues e Manoel Moraes 
Junior para se referirem às práticas religiosas pentecostais de populações 
tradicionais amazônicas. Meu objetivo é descrever esse conceito e tecer uma crítica 
de seus pressupostos teóricos e elementos internos (qual seja, dados históricos e 
etnográficos). Para tanto, meu trabalho está baseado em pesquisa bibliográfica. Os 
resultados apontam que os autores conciliam o estruturalismo francês ao 
culturalismo americano e seus pressupostos são os “estudos de comunidade” 
(destaque para Eduardo Galvão e Raymundo Heraldo Maués) que tinham como 
característica a explicação de fenômenos sociais/culturais a partir de tipos 
humanos étnico-racialmente determinados, a exemplo do caipira centro-sudestino, 
o sertanejo nordestino e, no trabalho em questão, o caboclo amazônida. Os dados 
históricos e etnográficos abrangem populações de contexto não-urbanos. Concluo 
que a proposta dos autores é inválida e sua invalidade diz respeito à superação do 
paradigma dos tipos sociais formadores da sociedade brasileira, tal como era usual 
nos “estudos de comunidade” do século XX nas Ciências Sociais. Sendo o “caboclo” 
um sujeito social inexistente, sua religiosidade também inexiste, e o conceito 
proposto implica em reducionismo obsoleto das experiências religiosas. 

Palavras-chave: Pentecostalismo; Populações tradicionais; Amazônia 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: REFLEXÕES DO PENSAMENTO TEOLÓGICO DE JÜRGEN 
MOLTMANN PARA UMA CONTRIBUIÇÃO A ECLESIOLOGIA DO PENTECOSTALISMO 
BRASILEIRO 

Autor: Alexandre Oliveira Bilhalva 

Resumo:  
Tem-se como objetivo principal, gerar uma reflexão da obra completa de Jürgen 
Moltmann em sua teologia da esperança e do modelo operativo do movimento 
religioso pentecostal, afim de evidenciar elementos que podem contribuir para uma 
experiência de conversão pentecostal que permite trazer respostas aos problemas 
da sociedade.  Mesmo diante das forças da secularização da sociedade moderna, 
da industrialização e urbanização que complicaram ainda mais o contexto social e 
acentuou as diferenças de classe, o fenômeno religioso pentecostal tornou-se uma 
enorme e poderosa onda religiosa e social na vida do país, com sua mensagem 
apropriada para tempos profanos e de exclusão. Em meio a tantas mudanças, os 
pentecostais apresentaram-se como uma alternativa viável fornecendo uma 
cosmovisão e sentido para a considerada camada de brasileiros duvidosos. Desta 
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forma, propõe-se abordar o conceito de conversão definido no movimento 
pentecostal, afim de compreender em que medida a experiência de uma conversão 
ao pentecostalismo de fato influência para uma sociedade mais justa e igualitária. 
Propõe-se, ainda,  descrever as contribuições significativas da eclesiologia de 
Moltmann para um pentecostalismo mobilizado com a história e a própria condição 
humana. Pois a teologia de Moltmann procurava um ponto de contato entre a 
cultura contemporânea e a escatologia da esperança que caracterizava a igreja 
apostólica. Uma esperança realista, fundamentada na História e na experiência.  

Palavras-chave: Conversão Pentecostal Brasileiro;  Teologia Jurgen Moltmann; 
Pentecostalismo Brasileiro; Conceito de Conversão Pentecostal; Teologia da 
Esperança; Contribuições de Moltmann; Jurgen Moltmann; Crescimento 
Pentecostal 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Aspectos contemporâneos das imbricações entre política 
e religião. 

Autor: Ana Luíza Gouvêa Neto 

Resumo:  
A relação entre religião e política passa a ganhar visibilidade no cenário acadêmico 
brasileiro a partir da redemocratização do país. A restauração da democracia traz 
consigo um novo interesse do setor evangélico em atuar no campo político. Por 
meio de uma defesa de uma pauta unificadora voltada para a família e a moral 
cristã, o bloco teve êxito em legitimar sua presença no espaço político e, 
concomitantemente, remodelar a identidade de seus membros. A entrada dos anos 
2000 serviu para consolidar esse grupo denominado bancada evangélica no cenário 
político brasileiro a partir da formação da Frente Parlamentar Evangélica. Nesse 
sentido, a presente comunicação objetiva investigar como se tem discutido e como 
se dá a participação de grupos evangélicos no contexto político brasileiro a partir 
das eleições para Assembleia Nacional Constituinte em 1986. Além disso, foca-se 
nas consequências dessa participação para a reflexão sobre a relação entre religião 
e política, bem como para garantia dos Direitos Humanos. Para tanto, a metodologia 
utilizada será o estudo de caso ao possibilitar um olhar holístico do fenômeno 
analisado, especificamente, dos PL's 478/2007 e 7018/2010, respectivamente 
propostos pelos deputados federais Luiz Bassuma, Miguel Martini e Zequinha 
Marinho. Espera-se que a investigação auxilie na compreensão da participação 
religiosa no cenário público, consequentemente, auxiliando como ponto de partida 
para a problematização dessa relação entre religião e política.  

Palavras-chave: Pentecostalismo; Política; Bancada Evangélica; Mortal Cristã. 
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Nº: 5 

Título da documentação: Comunidades evangélicas haitianas em São Paulo   

Autor: Bernadete Alves de Medeiros Marcelino  

Resumo:  
A partir da intensificação do fluxo migratório haitiano para o Brasil em 2010, logo 
após um terremoto no Haiti, foi possível observar o surgimento de inúmeras 
comunidades evangélicas haitianas em diferentes regiões do território brasileiro. 
Frente esse cenário, um estudo mais aprofundado desses grupos se tronava cada 
vez mais necessário.  Ao verificarmos que a maioria dos haitianos que chegavam 
ao Brasil eram evangélicos, mas a religião predominante no Haiti era o catolicismo, 
nos questionamos sobre os motivos que  poderiam justificar esse cenário.  As 
hipóteses para essa indagação nos motivaram a pesquisar esse contexto.  O  
presente trabalho tem, portanto,  o objetivo de   analisar o papel exercido por 
comunidades evangélicas haitianas entre seus adeptos em contexto migratório no 
Brasil, a partir grupos de haitianos evangélicos em São Paulo.  Como recurso 
metodológico, optamos pela pesquisa etnográfica entre haitianos no bairro de 
Guaianases, na cidade de São Paulo, além de levantamento bibliográfico e 
entrevistas abertas. Os resultados nos mostraram que as comunidades 
evangélicas haitianas exercem o papel de facilitadoras no contexto migratório de 
seus adeptos, desencadeando um processo que estimula e impulsiona a migração 
de haitianos evangélicos para o Brasil. Concluímos que essas comunidades se 
tornam uma extensão de rede social migratória e que a compreensão desse cenário 
pode trazer contribuições para outras pesquisas com temáticas semelhantes. 

Palavras-chave: Religião; Migração; Haitianos Evangélicos; Comunidades  
Evangélicas Haitianas; 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: Confessionalização da política: armadilha para os 
evangélicos 

Autor: David Mesquiati de Oliveira 

Resumo:  
O bolsonarismo se tornou uma armadilha para os evangélicos. Prometia liberdade 
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de expressão, mas entregou fakenews; anunciou uma era cristã, e só despertou o 
fundamentalismo; sem um projeto para o país, vive do conflito permanente. Os que 
recuperam o discernimento, percebem que a economia vai mal, a pandemia está 
malconduzida, a corrupção permanece, entre outros fatores, sem embargo, seguem 
acuados para romper a malfadada aliança. A fórmula para o Estado Democrático 
de Direito em relação às liberdades é, esquematicamente: o Estado deve garantir as 
liberdades para que os indivíduos e suas agremiações escolham, professem e 
vivam livremente sua confissão de fé. O bolsonarismo distorce essa equação sob o 
manto de uma liberdade falaciosa. Para esse grupo, a garantia de liberdade do 
Estado assegura à maioria o direito de impor sua confissão de fé e as restrições 
inerentes à mesma a toda nação. Dessa forma, cooptam as casas de leis para 
enquadrar os cidadãos a viverem segundo os ditames de uma fé particular, 
identificada com uma suposta maioria, mas de recorte fundamentalista. Não 
percebem ou não querem reconhecer que esse jogo favorece a liberdade da maioria 
e cerceia a liberdade da minoria, desfigurando o princípio básico da liberdade 
constitucional. Essa comunicação quer refletir sobre o uso confessional que o 
bolsonarismo faz da política para atrair os setores evangélicos e mantê-los cativos 
de uma política pequena e tendenciosa. Trata-se de algumas notas críticas a partir 
da literatura atual. 

Palavras-chave: Política; Religião; Evangélicos; Brasil. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: A ESCATOLOGIA  PENTECOSTAL EM DIÁLOGO COM 
TEÓLOGOS PROTESTANTES DO SÉCULO XX 

Autor: Fernando Albano 

Instituição Financiadora: Associação Centro Evangélico de Educação Cultura e 
Assistência Social 

Resumo:  
O presente artigo reflete sobre a escatologia pentecostal em diálogo com teólogos 
protestantes do século XX, a saber, Paul Tillich e Wolfhart Pannenberg.  A 
escatologia pentecostal de viés dispensacionalista dificulta a ação responsável da 
Igreja no mundo, porque inclina-se para uma escatologia futurista, e, assim, reduz 
a qualidade do povo de Deus, capacitado pelo Espírito Santo para participar no reino 
de Deus, em sua dimensão presente. Há no seio pentecostal, uma tendência 
fatalista de considerar o mundo como entregue às forças do mal e unicamente 
destinado à condenação divina. Outrossim, a escatologia pentecostal é 
predominantemente de viés individualista, com enfoque na salvação do indivíduo, 
sem considerar devidamente o aspecto coletivo da redenção final. Sendo assim, o 
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objetivo do texto é demonstrar que o diálogo da escatologia pentecostal com as 
perspectivas dos “últimos dias” e de reino de Deus de Tillich e Pannenberg podem 
contribuir para que os pentecostais possam reconhecer a dimensão presente e 
coletiva do reino de Deus. O autor conclui que a escatologia cristã é mais ampla do 
que o dispensacionalismo do século passado, de modo que sugere para a teologia 
pentecostal, a necessidade de fazer alguns ajustes em sua escatologia, a fim desta 
ser mais adequada à sua experiência do Espírito de Deus, que capacita para a ação 
transformadora no tempo presente. 

Palavras-chave: Escatologia pentecostal; reino de Deus; presente; Paul Tillich; 
Wolfhart Pannenberg. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: A EXPANSÃO NEOPENTECOSTAL NA CIDADE DE BELÉM:  
ESTRATÉGIAS E TERRITORIALIZAÇÃO "IURDIANA" EM DIREÇÃO À HEGEMONIA 
RELIGIOSA 

Autor: Flávio Augusto Lima de Lima 

Instituição Financiadora: Universidade do Estado do Pará  

Resumo:  
O neopentecostalismo que inicia em meados dos anos 1970, e ganha força nos 
anos 80, tem como uma das principais representantes, a Igreja universal do Reino 
de Deus- IURD, fundada em 1977. Apesar da IURD ser uma derivação da Igreja Nova 
Vida, ela se mostra totalmente distinta no que concerne à expansão 
denominacional e frequência nas manifestações de poder divino e demoníaco na 
vida dos fiéis. A Universal utiliza várias estratégias que ressignificam o espaço 
público brasileiro no âmbito religioso, através de sua interferência na mídia e na 
política. O caráter concorrencial da IURD, faz com que ela ostente sua identidade, 
optando pela negação das identidades alheias. Muito além disso, a Universal exerce 
seu poder, se territorializando nos espaços, chamando atenção pela 
“monumentalização do religioso” (ORO, 2015). Sendo assim, essa pesquisa tem 
como objetivo principal, analisar as estratégias que a Igreja Universal do Reino de 
Deus utiliza para se expandir nos territórios, mais precisamente na cidade Belém. 
Para tanto, entre os principais procedimentos metodológicos estão: os 
levantamentos bibliográficos, que são essenciais para esta construção, já que a 
partir das referências encontradas fornecemos uma base teórico-conceitual; e o 
geoprocessamento como uma ferramenta complementar à cartografia, para que se 
pudesse materializar sua expansão através da cartografia, produzindo “uma 
cartografia da fé iurdiana” da cidade de Belém, demonstrando a sua evolução 
histórica na capital paraense, entre os anos de 2013-2021. A hipótese norteadora 
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da pesquisa, é de que a IURD busca a construção de um modelo de influência 
política, econômica e social. 

Palavras-chave: Neopentecostalismo; Expansão; Igreja Universal; Cidade de Belém. 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: Os pentecostalismos híbridos do campo evangélico 
brasileiro: em busca de novas classificações 

Autor: Jacqueline Ziroldo 

Coautor(es):  
Carlos Ribeiro Caldas Filho 

Resumo:  
O pentecostalismo, desde sua gênese em Los Angeles em 1906, é uma das 
manifestações religiosas mais crescentes do planeta. Poucos anos depois de seu 
nascimento na Rua Azusa em Los Angeles já estava presente no Brasil, e desde 
então, tem crescido, se multiplicado de maneira rápida, dinâmica e criativa. Como 
não poderia ser diferente, por décadas estudiosos de diferentes campos do saber, 
especialmente na área das ciências humanas e sociais têm se debruçado sobre o 
tema. Uma das questões mais candentes a respeito do pentecostalismo é a que 
pergunta a respeito da tipologia dos seus diferentes modelos. Já se encontra 
consagrada pelo uso entre os estudiosos da religião no país uma tipologia 
cronológica e que salienta traços teológicos marcantes. Essa tipologia, a despeito 
de ser amplamente utilizada, não dá conta da complexidade e amplitude do 
fenômeno, por conta da formação de um número elevado de igrejas autônomas. 
Dentro dessa efervescência de pequenas igrejas, sem vínculo institucional e/ou 
denominacional, existem hibridismos de tendências e modelos.  Nesse contexto, a 
presente comunicação pretende analisar a “tendência church”, como uma linha que 
busca o hibridismo entre características do pentecostalismo clássico, como a 
glossolalia e o culto “avivado”, sem a formalidade protestante tradicional, com as 
inovações tecnológicas e estilísticas de igrejas performáticas, que trazem a 
mudança radical do espaço de culto – como paredes  pretas em ambiente fechado, 
de canhões de luz e gelo seco – e na forma de mídia corporal e utilização de redes 
sociais por seus líderes.   

Palavras-chave: Pentecostalismos; classificação; hibridismo 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA (1956-2018): A FÉ PENTECOSTAL 

Autor: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA 

Resumo:  
A pesquisa ora apresentada se propõe analisar a participação da Igreja Assembleia 
de Deus, no processo de construção de Brasília e na construção da cidade como 
capital federal, suas interações institucionais com distintas esferas da política e da 
vida social bem como a influência da fé pentecostal nesse processo. Os objetivos 
da presente pesquisa é estudar a Igreja Assembleia de Deus no processo de 
construção de Brasília e analisar a influência que a fé pentecostal teve no 
estabelecimento e crescimento dessa igreja em Brasília. Trata-se de pesquisa 
bibliográfica que será complementada por uma pesquisa de campo, a qual investiga 
por meio do instrumento de análise de caso para levantamento de dados e que 
traduz uma real interpretação em cima dos objetos de estudo. A metodologia 
estabelece uma sistemática analítica, porque além do exame minucioso textual, a 
pesquisa apresenta uma visão sobre o papel da Igreja Assembleia de Deus e as 
formas de interação da fé pentecostal, com o processo de construção de Brasília. 
Na prática, a proposta metodológica desenvolver-se-á da seguinte maneira: 
Pesquisa bibliográfica, utilizando fontes escritas em livros e artigos, delimitando 
quais autores escreveram sobre a Igreja Assembleia de Deus no processo de 
construção de Brasília e a influência que a fé pentecostal teve nesse no processo. 
Na fase em que se encontra, esta pesquisa indica que a fé pentecostal impulsionou 
a evangelização da capital federal. Esta é uma pesquisa em processo de 
construção. 

Palavras-chave: Construção; Brasília; Igreja; Fé; Pentecostal 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: A PERDA DA MEMÓRIA RELIGIOSA E A RESSIGNIFICAÇÃO 
DO ESPAÇO SAGRADO NAS COMUNIDADES PROTESTANTES DIGITAIS 

Autor: Marcos Rodrigues Simas 

Instituição Financiadora: O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - 
Código de Financiamento 001. 
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Resumo:  
Esse artigo procura compreender o fenômeno da ressignificação do espaço 
sagrado no ambiente religioso digital e de que forma ele estaria afetando os 
participantes de comunidades protestantes digitais.Para fundamentar nossa 
pesquisa, utilizaremos elementos teóricos da obra de Danièle Hervieu-Léger, 
Religion as a Chain of Memory (2000), focando em seus conceitos de reformulação, 
remodelação e transformação provocados pela fragmentação e perda da memória 
religiosa, assim como a individualização e privatização da fé, como sendo 
importantes fatores de declínio do sistema religioso histórico-tradicional e sua 
relevância na Europa, em vez de simplesmente uma falência ou desaparecimento 
outrora previsto para a modernidade.Ao final do artigo mostraremos que as 
alterações identificadas no protestantismo digital brasileiro, no conceito de “espaço 
sagrado”, são na verdade o resultado do fenômeno histórico-social de 
individualização e privatização da fé na modernidade, assim como da fragmentação 
e perda da memória coletiva religiosa autorizada, conforme apresentados por 
Hervieu-Léger, mas também da razão de ser de um grupo religioso que busca a todo 
momento se reinventar, sendo essa inclusive uma importante característica 
histórica, sociológica e teológica desta vertente do cristianismo. Por isso, seus 
adeptos, apesar de estarem vivenciando elementos de uma religiosidade 
diferenciada e alternativa, não necessariamente rompem na sua totalidade com os 
demais grupos religiosos mais tradicionais no que diz respeito a espaços sagrados 
estabelecidos de uma forma mais convencional.  

Palavras-chave: Memória religiosa; Espaço sagrado; Protestantismo digital. 
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Nº: 12 

Título da documentação: “Tomai, comei”: materialidade no culto da ceia evangélica 

Autor: Meiriellen da Silva Rodrigues 

Resumo:  
No Brasil, os cristãos evangélicos, principalmente os protestantes, são conhecidos 
pela sua suposta ausência de materialidade. Tal percepção, entretanto, não abarca 
toda a realidade do cristianismo evangélico brasileiro, e ignora a variedade de 
formas que a materialidade religiosa pode assumir. A presente pesquisa buscou 
compreender a relação dos cristãos evangélicos com a materialidade, através do 
culto e dos elementos da ceia em período pandêmico, procurando apontar que o 
cristianismo evangélico não é desprovido de materialidade. O culto e os elementos 
da ceia foram escolhidos por serem comuns a todas as vertentes do Cristianismo. 
A pesquisa, exploratória, foi realizada através de um questionário on-line, usando 
uma amostra de conveniência, sob recrutamento tipo bola de neve. Os dados foram 
analisados segundo gráficos e tabelas gerados pela plataforma Google Forms, 
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trabalhando-se com estatística descritiva com base na porcentagem e frequência 
de resposta. O estudo conta com 305 respondentes, entre 6 denominações, a nível 
nacional. O estudo apontou que o culto e os elementos da ceia possuem um peso 
teológico e ritual muito fortes no Cristianismo. A despeito de ser considerada como 
uma “religião do livro” e não possuir uma materialidade com fins de veneração, um 
de seus rituais mais relevantes envolve a materialidade, o sensório e pressupõe 
uma corporeidade coletiva – a comunhão. Assim, buscar compreendê-lo sob os 
estudos de religião material é preencher uma lacuna nos estudos sobre 
protestantismo, e possivelmente pavimentar pesquisas futuras sobre seu impacto 
no cenário nacional. 

Palavras-chave: Protestantismo; Religião Material;  
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Nº: 13 

Título da documentação: Protestantismo(s) Brasileiro(s) e Teologia Pública: 
Possibilidades e Resistências. 

Autor: Moisés de Carvalho Martins 

Resumo:  
A sociedade brasileira - onde se manifesta uma pluralidade expressiva de 
experiências religiosas - é também marcada pela presença das vertentes 
protestantes da fé cristã. Mais significativamente a partir do século XIX, com o 
"Protestantismo de Imigração", possuidor de uma índole étnica devidamente 
pronunciada. E depois o "Protestantismo de Missão", já com uma intencionalidade 
de natureza proselitista.Antônio Gouvêa de Mendonça, definindo o ethos do 
protestantismo, propõe que o fiel protestante, é um indivíduo que professa uma 
religião individual, que pauta suas ações na ética racional do trabalho e na moral 
burguesa. O que explica a inclinação individualista do protestantismo e sua 
resistência para construir uma ação de fé voltada para os desafios dos 
marginalizados na ordem social. É notório, que o protestantismo no Brasil, tem uma 
dominante influência de cenários teológicos pietistas e fundamentalistas e uma 
recusa bem presente a possibilidade do diálogo com outros saberes que não 
refletem sua imagem.Entretanto, na história do protestantismo brasileiro, surge 
personagens importantes, para um ideal de Teologia Pública, como o teólogo 
Richard Shaull, que em sua obra "O Cristianismo e a Revolução Social", propõe que 
os cristãos assumam uma responsabilidade de denunciar e lutar contra as 
injustiças sociais, mobilizando a fé a favor dos pobres e explorados. Schaull deixa 
uma herança, que embora ignorada pela maioria da liderança protestante brasileira, 
permanece como um desafio para uma fé protestante sensível diante das 
desigualdades sociais. 
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Palavras-chave: Protestantismo; Teologia; Justiça; Direitos 
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Nº: 14 

Título da documentação: Pequenas igrejas, grandes negócios: a visão de igreja 
como franquia 

Autor: Samuel Pereira Valério 

Instituição Financiadora: Igrejas evangélicas, Franquia, Pastores Supervisores de 
Vendas. 

Resumo:  
Introdução O Cristianismo evangélico brasileiro nos últimos anos tem como 
resultado o alastramento de novas igrejas, que em um primeiro momento nascem 
autônomas, mas, com o passar dos anos amoldam-se a algum padrão 
denominacional já consolidado, afim de se legitimar no campo religioso 
evangélico.ObjetivosNossa proposta nesta comunicação é apresentar exemplos 
que denotem que diversas instituições religiosas passam por esse processo de 
legitimação, pois nascem, em certo sentido, na clandestinidade, contudo, aos 
poucos, procuram mecanismos que as deixem mais similares as grandes 
denominações evangélicas existentes no Brasil com referência ao seu 
funcionamento estrutural. As igrejas autônomas, que nascem quase que 
diariamente no Brasil, nos exemplificarão a maneira de legitimação das mesmas 
diante de uma denominação já consolidada. MétodoExploraremos a Igreja Mundial 
do Poder de Deus, julgada e condenada por falta de pagamento de aluguel como 
um exemplo de modelo de negócio. Abordaremos pastores como supervisores de 
venda que surgem como uma opção de concorrência no mercado religioso e não 
mais poimênica, devendo promover resultados que lhes são cobrados por seus 
líderes denominacionais, preocupados com o sucesso do crescimento numérico de 
suas igrejas.ResultadosA análise ainda está em andamento, portanto, não há ainda 
resultados concretos. Nosso desejo é que o ST contribua na melhoria da análise. 

Palavras-chave: Igrejas evangélicas; Franquia; Pastores Supervisores de Vendas. 
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Nº: 15 

Título da documentação: Qual o papel das línguas estranhas? Aproximações e 
distanciamentos entre Charles Fox Parham e os assembleianos brasileiros 

Autor: Tiago de Moraes Kieffer 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A presente comunicação parte de um recorte de nossa tese de doutorado em 
teologia que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da 
Faculdades EST com a temática relacionada a teologia de Charles Fox Parham. O 
recorte  problematiza a seguinte questão: havia diferença entre a interpretação 
básica da utilidade das línguas estranhas no pensamento de Charles Fox Parham - 
considerado o pai do pentecostalismo no início do século XX -  em relação a 
interpretação dos primeiros membros das Assembleias de Deus no Brasil? A 
pesquisa será feita de forma bibliográfica a partir de autores que já trabalharam o 
tema no Brasil e nos Estados Unidos da América. Juntamente à análise 
bibliográfica, a comunicação terá como fonte de pesquisa os jornais Boa Semente 
do ano de 1923, disponíveis na biblioteca virtual da Rede Latino-americana de 
Estudos Pentecostais.  De forma geral, buscamos compreender a diversidade dos 
pentecostalismos em seus diversos temas nas experiências distintas. Entendemos 
que os pentecostalismos, assim como outros movimentos cristãos, moldam-se de 
acordo com as necessidades e não são de forma alguma homogêneos entre si. Por 
outro lado, é importante também situar os entendimentos pentecostais em relação 
as suas origens históricas, identificando suas proximidades e distanciamentos. 

Palavras-chave: Pentecostalismos; línguas estranhas; EUA; Charles Fox Parham; 
Assembleias de Deus 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: MOVIMENTAÇÕES RELIGIOSAS IDENTITÁRIAS: AS 
ASSEMBLEIAS DE DEUS COMO ESTUDO DE CASO (1961 – 2021)  

Autor: VALDINEI RAMOS GANDRA 

Resumo:  
As Assembleias de Deus (AD’s) se constituem como a maior denominação 
pentecostal e a segunda maior força religiosa do país depois da tradição católica. 
Esta questão, entre muitas, justifica a relevância dos estudos em torno desta 
instituição religiosa. Nesse sentido, em pesquisas realizadas nos impressos 
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institucionais dos assembleianos, particularmente os que foram produzidos entre 
o cinquentenário e o centenário das Assembleias de Deus (1961 - 2011), se 
percebeu movimentações em relação à “identidade assembleiana. Assim, esta 
proposta de comunicação tem por objetivo, de modo geral, analisar os processos 
históricos desse empreendimento identitário. Contudo, de modo especifico, busca-
se: a) apresentar a construção assembleiana de uma identidade de 
“pentecostalismos clássico”; b) descrever os fundamentos teológicos de 
sustentação de tal identidade; c) identificar as articulações identitárias realizadas 
pelos assembleianos no campo evangélico desse período estudado; e) apontar as 
ações catequéticas identitárias. Trata-se de uma pesquisa documental, com 
aportes teóricos da História do Tempo Presente (HTP), bem como da Nova História 
Cultural (NHC). Os resultados da pesquisa dão conta de que na década de 60 do 
século passado houve uma significativa movimentação para que as AD’s fossem 
reconhecidas e legitimadas como evangélicas. Já nos anos 80 e 90, os 
assembleianos se movimentam para se distinguir dos neopentecostais, atribuindo 
a si a identidade de pentecostalismo clássico. Processo que se caracteriza por uma 
complexa negociação que ainda está em curso. Diante das questões postas, 
salienta-se que esta proposta de comunicação está de acordo com a ementa do 
referido ST 8 (Pentecostalismos e Protestantismos).   

Palavras-chave: Assembleias de Deus; Pentecostalismo Clássico; 
Neopentecostalismo; Evangélicos; Identidades Religiosas. 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: Pentecostais em movimento: dinâmicas do campo 
religioso pentecostal moderno 

Autor: Victor Breno Farias Barrozo 

Resumo:  
A presente comunicação tem por objetivo discutir o que chamaremos de triplo 
movimento do campo religioso pentecostal moderno, pensando simultaneamente 
suas rupturas e continuidades, permanências e metamorfoses, de modo a que, a 
partir destas, elucidarmos alguns aspectos constituintes da modernidade religiosa 
brasileira. No contexto do mundo moderno, pode-se afirmar que o movimento 
pentecostal está em movimento (HERVIEU-LÉGER, 1999). As mutações desveladas 
pelos pentecostalismos contemporâneos em suas relações com a modernidade 
religiosa brasileira podem ser postas a partir das ideias conjuntas de continuidades, 
rupturas e reinvenções. O processo de modernização à brasileira do campo 
pentecostal, implica o surgimento de variadas facetas pelas quais este vai tomando 
forma no cenário nacional. Na década de 90, autores como os pesquisadores 
brasileiro Leonildo Campos (1996)  e Ricardo Mariano (1999) , ou mais 
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recentemente em trabalhos feitos por Silvia Fernandes (S/d)  e Clara Mafra (2001) , 
entre outros, já indicavam uma movimentação no campo pentecostal brasileiro 
moderno. Para os sociólogos franceses Danièle Hervieu-Léger (2003), Olivier 
Bobineau e Sébastien Tank-Storper (2011) condição da religião na modernidade 
pode ser melhor compreendida a partir de três conceitos que expressam certas 
dinâmicas que se dão de uma forma em geral por entre todas as religiões (variando 
de níveis e graus em cada uma delas) e ocorrem de maneira simultânea (ou seja, 
normalmente acontecem ligadas umas às outras), a saber, os movimentos de: 
decomposição, composição e recomposição. 

Palavras-chave: Pentecostalismo; Modernidade Religiosa; Campo Religioso 
Brasileiro 

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: Os evangélicos e as redes sociais: uma análise dos dados 
do Latinobarômetro 

Autor: Waldney de Souza Rodrigues Costa 

Resumo:  
A crise da Covid-19 aqueceu o debate sobre desinformação na internet. Em meio a 
isso, seriam os evangélicos mais vulneráveis a fake news? Embora a reflexão 
recente sobre a relação entre evangélicos e internet esteja mais concentrada em 
figuras públicas e sua interação com seu público, a resposta a essa questão 
depende de compreendermos melhor como se dá o uso da internet entre crentes 
comuns. É o objetivo geral desse trabalho. Manuseando o banco de dados do 
Latinobarômetro, gerar informações sobre o uso da internet e das mídias sociais 
por evangélicos. A partir dos dados disponíveis para os anos 2013, 2015, 2016, 2017 
e 2018, recortando cinco mídias muito usadas no Brasil (Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube e WhatsApp), foi possível comparar os percentuais de uso dos 
evangélicos com os da população em geral e os de outras religiões. Os resultados 
indicam que, no Brasil, evangélicos vinham usando essas redes mais que a média 
da população e mais que pessoas de outros recortes religiosos. Seguindo a teoria 
de Manuel Castells, pode-se aventar que a militância religiosa seja um propulsor do 
uso da internet, já que mobilizações desse tipo são os mais importantes 
movimentos de base identitária que têm preenchido o vácuo de representação 
política característico da sociedade em rede. Entretanto, com base nos resultados, 
conclui-se que evangélicos brasileiros são mais suscetíveis a fake fews e não por 
algum tipo conteúdo religioso ou crença específica, mas pelo simples fato de 
estarem mais presentes nas mídias que são o principal território da desinformação. 
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Palavras-chave: Evangélicos; Mídias Sociais; Tecnologias de Informação e 
Comunicação; Usos da Internet; Lazer.  

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: Religião e Poder: a Visão Celular na Primeira Igreja Batista 
em Icoaraci 

Autor: Wilson Alves Batista 

Resumo:  
A presente pesquisa foi sobre a Primeira Igreja Batista em Icoaraci (PIBI), situada 
em Belém do Pará, que adotou o movimento religioso: Visão Celular no Modelo dos 
Doze (M12), modificando suas estruturas administrativas e suas práticas 
religiosas. Os objetivos desta pesquisa foi analisar e compreender como o poder 
religioso é exercido na igreja, quem detém e como se beneficia do poder, e as 
consequências destas relações. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou 
a pesquisa bibliográfica sobre o tema, entrevistas abertas e semiestruturadas e a 
observação participante. O M12 na PIBI é uma estratégia de evangelismo que visa 
o crescimento numérico da membresia de forma muito rápida. O gerenciamento 
administrativo e eclesial se apresenta com o poder centralizado na liderança 
posicionada no topo da estrutura hierárquica no formato de pirâmide. A experiência 
religiosa pentecostal dos seus membros com muito êxtase, emoção e entusiasmo 
serve como base para o movimento os ensinar na conquista de novos adeptos, e 
consequentemente, se tornarem notórios líderes com autoridade, poder e prestígio 
reconhecidos pelos seus discípulos. As relações do poder exercido entre os líderes 
e os discípulos revelam que a forma de gestão utilizada com estratégias de poder 
geram as disputas, os conflitos e os cismas religiosos. Concluiu-se que o M12 na 
PIBI possibilitou o monopólio e a distribuição do poder religioso desigual entre os 
líderes e os discípulos, que investidos de poder e autoridade, disputam e conflitam 
entre si para cumprirem as etapas e as obrigações impostas pelo movimento, e 
ascenderem na estrutura hierárquica. 

Palavras-chave: Igreja Batista; Visão Celular; Religião; Poder 

enbsp; 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 9 - ESPIRITUALIDADE/RELIGIOSIDADE E SAÚDE: PERSPECTIVAS  

INTERDISCIPLINARES 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: JUVENTUDES E O BEM VIVER EM CONTEXTO PANDÊMICO 

Autor: Alecsandra Pina de Oliveira 

Resumo:  
A situação atual na qual vivemos tem mantido todos fora de suas rotinas, 
distanciamento dos grupos de amigos, trabalho em home Office e mais tempo com 
a família. As pesquisas, como as realizadas pela CONJUVE, mostram que as 
juventudes têm sido altamente afetadas com esta realidade, percebe-se em 
particular, que os jovens universitários sofreram impactos diretos como dificuldade 
em organizar seus horários de estudo, convívio familiar, indicando um aumento da 
ansiedade. O presente trabalho é resultado de um espaço de escuta de jovens 
universitários e recém-formados, que se dispuseram a participar de rodas de 
conversas, onde partilham suas buscas, dores e esperanças no contexto 
pandêmico. O objetivo foi de proporcionar um espaço de escuta, a fim de identificar 
com elas/es o que mais tem sido desafiador neste tempo de pandemia, onde e 
como buscam conciliar a vida pessoal, acadêmica e profissional. A hipótese inicial 
foi de os jovens tiveram bastante dificuldades para reorganizar suas rotinas e que, 
por falta de espaços para extravasar suas energias, houve um aumento da 
ansiedade. Durante os espaços de escuta foi possível confirmar algumas questões 
e agregar outras, como a relação familiar e com amigos que não haviam entrado 
em pauta. Os jovens participantes acolheram tão bem a proposta, que o grupo de 
escuta tornou-se uma rede de apoio. 

Palavras-chave: Juventudes; Bem Viver; Roda de Conversa; Escuta 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: De terapia à religião / espiritualidade: teoria e prática de 
Mokiti Okada no âmbito da saúde pública. 

Autor: Andréa Gomes Santiago Tomita 

Coautor(es):  
JULIANA SANTOS GRACIANI 

Resumo:  
Na 1a metade do Japão do século XX, Mokiti Okada (1882-1955) abriu a Casa Ojin-
do onde aplicava o “tratamento espiritual de shiatsu estilo Okada”.  Posteriormente, 
criou a Associação Japonesa de Saúde e apresentou princípios e práticas de uma 
medicina japonesa, a partir de revelações divinas. Atualmente, os entusiastas da 
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visão de Okada buscam transmitir sua mensagem salvífica tanto por meio de 
instituições religiosas, como por meio de um estilo de vida livre de “doença, miséria 
e conflito" com foco na prática do johrei (religioso), do jorei terapêutico, da 
agricultura/alimentação natural, da socialização do belo e da arte ou ainda do 
movimento de transformação do mundo pelo cultivo e distribuição de flores. Esta 
comunicação se pautará em revisão bibliográfica, disponível em língua japonesa e 
portuguesa, além de apresentação de relatos de praticantes e/ou estudiosos da 
teoria de saúde de Okada.  Prevê-se a divisão de trabalho em duas frentes de 
pesquisa: a) da passagem de terapia à religião, em que apresentaremos o contexto 
sócio-histórico das terapias religiosas no Japão com especial atenção ao método 
de purificação Okada; b) da passagem de religião à espiritualidade messiânica 
sobretudo no exterior, após a morte de Okada. Dentre as narrativas correntes, nos 
interessa lançar luz aos discursos sobre a teoria okadiana em que a saúde é vista 
de forma integral e promovida de forma integrativa. Espera-se visibilizar estudos 
recentes sobre religiosidades/espiritualidades de matriz oriental presentes no 
Brasil e sua contribuição no âmbito da saúde pública e da promoção da cultura de 
paz.  

Palavras-chave: Mokiti Okada; terapia espiritual; religião;  Johrei; saúde pública 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: O suicídio e o “desaparecimento de si”: um estudo 
introdutório a partir de David Le Breton 

Autor: Blanches de Paula 

Instituição Financiadora: Universidade Metodista de São Paulo 

Resumo:  
O suicídio é um fenômeno que tem atingido milhares de pessoas,  segundo o último 
relatório “Suicide worldwide in 2019” da OMS (Organização Mundial de Saúde). 
Também é considerado uma das maiores causas de mortes segundo o mesmo 
documento. Ainda segundo esse relatório, o suicídio foi a quarta causa de morte 
entre jovens de 15 a 29 anos.  Alguns chamam esse fenômeno de crise suicida 
(Botega, 2015), outros de desistência de si mesmo/a. Diante dessa realidade, várias 
áreas de conhecimento têm se debruçado sobre essa temática, procurando 
compreender o suicídio, dentre elas as Ciências da Religião e a Teologia na interface 
com a saúde e vice-versa. A presente pesquisa em andamento, aborda o tema do 
suicídio e sua relevância para os estudos nas Ciências da Religião, a partir da obra 
“Desaparecer de si” – uma tentação contemporânea de David Le Breton (2018). A 
obra de Le Breton não trata diretamente do tema do suicídio, mas aborda as várias 
nuances do desaparecimento de si no sujeito contemporâneo. Entretanto, essa 
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leitura do ser humano pode ampliar a compreensão do suicídio no século XXI. 
Assim, com essa pesquisa, espera-se ampliar as correlações entre religião, saúde 
e o fenômeno do suicídio a partir da perspectiva das Ciências da Religião. 

Palavras-chave: suicídio; religião; saúde; David Le Breton; sujeito contemporâneo. 

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: Teologia simbólica e utopia em tempos de Covid-19 

Autor: Cleudir Jose dos Santos 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A Covid-19 foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 
11 de março de 2020. Desde então a humanidade se mobiliza para dar conta de sua 
emergência viral, seja nos aspectos técnico-científicos de saúde e segurança 
sanitária, entre tantas preocupações afins que ocupam os países, como na 
consideração intelectual pelas diversas áreas do conhecimento. Assim, também a 
teologia se sentiu interpelada a oferecer suas reflexões. Nesse sentido, este 
trabalho relaciona a teologia simbólica do teólogo jesuíta Charles André Bernard ao 
paradigma utópico cristão, com o objetivo de encontrar nessa relação parâmetros 
teológicos que alimentem a fé diante da Covid-19. Para tanto, o método utilizado 
foi o de pesquisa bibliográfica, incluindo entre as obras teológicas consultadas, 
uma voltada para estudos sociopolíticos e econômicos, o recente livro intitulado O 
futuro começa agora – da pandemia à utopia, do sociólogo português Boaventura 
de Souza Santos, uma autoridade na compreensão do mundo. Como resultado da 
pesquisa, foi evidenciado que em muitos aspectos, com fundamentação teológica, 
a correlação entre o simbólico e o utópico fortalece a espiritualidade, dando 
sentidos à fé cristã diante do desafio pandêmico. A conclusão aponta que 
simbolismo e utopia são inerentes ao fazer teológico e à antropologia humana e 
que, portanto, podem iluminar os caminhos da fé, fortalecendo a esperança e 
motivando a caridade, virtudes que impulsionam o cristão a Deus, mesmo diante da 
peste que caminha na treva e da epidemia que devasta ao meio-dia (Sl 91,6). 

Palavras-chave: Espiritualidade; Fé; Pandemia; Saúde; Símbolo. 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: ADAPTAR-SE, POR QUÊ? A resiliência da Igreja em tempos 
de pandemia 

Autor: Edson Marinho de Oliveira 

Coautor(es):  
Selomite Dias Dos Santos 

Resumo:  
Sob o contexto da crise mundial, com a pandemia da Covid-19, o Brasil tem 
enfrentado diversas dificuldades, inclusive com discursos negacionistas a respeito 
da crise instalada na saúde pública e desafios às orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Destarte, com as restrições de isolamento social 
impostas pelos governos dos Estados brasileiros a fim de impedir o avanço do vírus 
da Covid-19, as igrejas têm buscado alternativas viáveis para manter os cultos sem 
descumprir os protocolos de isolamento social e não perder completamente seus 
“fiéis. Nessa perspectiva, este artigo objetiva apresentar reflexões sobre os 
discursos e a resiliência das igrejas nesse período de pandemia, com a necessidade 
de se adaptar com as novas configurações de cultos e incrementação de 
tecnologias e ferramentas online em suas liturgias e rituais. A metodologia utilizada 
é de natureza bibliográfica e qualitativa. Como resultado, esperamos contribuir para 
a ampliação dos debates acerca da relação entre religiosidade e saúde coletiva em 
tempos de pandemia. A conclusão que se evidencia é que a prática da religiosidade, 
apesar de estar assegurada pela Constituição Federal, deve seguir os protocolos 
sanitários adotados para impedir o contágio do vírus da Covid-19 e que a restrição 
temporária de frequentar eventos religiosos públicos não fere a Lei Magna do país, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.  

Palavras-chave: Religião; Igreja; Resiliência; Pandemia; Covid-19.  

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: O SOFRIMENTO NO ENSINO DE JOÃO PAULO II: UM 
OLHAR PARA A PESSOA IDOSA 

Autor: Elaine Pinheiro Neves de Macedo 

Resumo:  
Na história de cada pessoa, em cada etapa de sua vida, inevitavelmente o 
sofrimento atravessará o seu viver e percorrerá seus caminhos. O envelhecimento 
é marcado por uma série de transformações, especialmente frente a tantas 



 

 

 
 

Caderno de resumos | 371 

 

situações estressoras internas e externas, como por exemplo, o declínio da saúde, 
o abandono por vezes, pelos familiares e a inutilidade que lhe é posta pela 
sociedade em consequência do passar do tempo. Desse modo, o objetivo do estudo 
é discorrer sobre o sofrimento da pessoa idosa em suas mais amplas situações, à 
luz da passagem bíblica do Bom Samaritano (Lc 10,25-37) e do ensino de João 
Paulo II, como paradigma do cuidado. O estudo envolveu revisão bibliográfica com 
breve análise das Escrituras, do Ensinamento do Magistério, e dos Documentos 
Carta Apostólica “Salvifici Doloris” e a Carta aos Anciãos do Papa João Paulo II. Foi 
possível observar quão relevantes são a fé e a espiritualidade personalizada, na vida 
da pessoa idosa, não somente no sentido objetivo, mas em sua realidade vivida. 
Afinal elas influenciam no comportamento, iluminam a mente, colaboram no 
processo de resiliência e equilibram o caminho, por meio do sofrimento, da doença 
e da preparação para a morte. Ao final do estudo, foi possível concluir que, os 
indivíduos que estão na fase de decrepitude da vida necessitam de cuidados 
humanos e profissionais para o enfrentamento deste processo com tranquilidade. 

Palavras-chave: Sofrimento. Pessoa Idosa. Cuidado. Humanização. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: “Cuidado espiritual” e “cuidado pastoral” para 
cuidadoras(es) de pessoas com deficiência intelectual: um estudo exploratório. 

Autor: Fabiana Torres Xavier 

Resumo:  
As atitudes, crenças e concepções das(os) cuidadoras(es) de pessoas com 
deficiência intelectual (PCDI), atuam significativamente na vida, no 
desenvolvimento e no manejo clínico daqueles e daquelas que recebem o cuidado. 
Entretanto, pouco ou nenhuma atenção é destinada as(os) cuidadoras(es) 
familiares que se dedicam constantemente a essa rotina exaustiva de 
acompanhamento. Sendo assim, a partir dos resultados de pesquisa mista com tais 
cuidadoras(es), houve a percepção da necessidade de ofertar um cuidado que seja 
integral e humanizado. Logo, o objetivo deste estudo foi evidenciar a diferença entre 
“cuidado espiritual” e “cuidado pastoral” na rotina de cuidadoras e cuidadores de 
PCDI. Para tal, o método adotado foi a pesquisa exploratória, a partir de pesquisas 
bibliográficas, observação de participantes e análise de conteúdo. Os resultados 
apontam que embora a discussão da relação entre espiritualidade e saúde tenha 
significativo crescimento nos últimos anos, há ainda certa dificuldade quanto aos 
conceitos adotados. No âmbito do cuidado em saúde, o termo “pastoral” tem sido 
tradicionalmente vinculado a religiões de matriz cristã, enquanto o termo 
“espiritual” vem sendo paulatinamente relacionado a dimensão da busca de 
conexão, sentido e propósito de vida. Entretanto, no contexto das(os) 
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cuidadoras(es) de PCDI esta discussão ainda é escassa, predominando uma 
atenção de cunho pastoral-religioso. A falta de clareza no entendimento destes 
conceitos aponta para a urgência de futuras pesquisas empíricas e 
interdisciplinares, que forneçam subsídios para a formação teórico-prática 
daquelas pessoas que desejam ofertar o “cuidado espiritual” que respeite o ser 
humano em sua integralidade. 

Palavras-chave: “Cuidado Espiritual”; “Cuidado Pastoral”; Cuidadores; Deficiência 
Intelectual. 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: De espírito, alma e corpo:  Protegendo a psique humana a 
partir da antropologia paulina em 1Ts5,23 

Autor: FERNANDA TRAMONTINI DOS SANTOS 

Coautor(es):  
Michel Eriton Quintas 
 

Instituição Financiadora: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior 

Resumo:  
A forma como lidamos com as emoções cotidianas podem causar transtornos 
mentais. Porém, o cuidado para com elas não costuma ser prioridade quando o 
assunto é prevenção e tratamento em saúde mental, mas sim, o uso de fármacos e 
a adoção de hábitos saudáveis. Essa desimportância dada à “gestão das emoções” 
origina-se das dicotomias corpo/alma, corpo/mente e no monismo materialista. 
Pretendendo cuidar e proteger o psiquismo humano, vulnerabilizado em tempos de 
pandemia, neoliberalismo e patriarcalismo, buscou-se desenvolver uma 
antropologia integral em Paulo, partindo de 1Ts5,23. Para tanto, realizou-se análise 
bibliográfica qualitativa para: 1-definir as cosmovisões monistas e dualistas; 2-
descrever os termos antropológicos de 1Ts5,23; 3-identificar as implicações 
bioéticas decorrentes dessas cosmovisões sobre o psiquismo. Concluiu-se que: 1-
Paulo reconhece no ser humano dimensões corpóreas e não corpóreas, 
indissociáveis entre si;  2-essa antropologia, transcendendo monismos e 
dualismos, atinge as esferas social e ecológica; 3-a psique em Paulo é como um 
conjunto das dimensões incorpóreas (emoções, cognição, volição) cuja 
preservação e integração com corpo e espírito espera-se na ressurreição. 
Verificou-se ainda que: 4-emoções tipicamente femininas podem ser consideradas 
“sintomas” de depressão e ansiedade; 5-as influências psicológicas sobre o corpo 
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tendem a ser ignorados pela prática médica cartesiana. Ademais, o sofrimento 
psíquico, se visto como espiritual, pode ser compreendido como falta de 
fé/demônio; se confundido com a mente, torna-se fraqueza moral/preguiça; se 
desequilíbrio corporal, da espaço para a medicalização de problemas sociais e para 
iatrogenia. Logo, resta evidente que a dimensão psíquica enquanto tal vem sendo 
subjugada por ideologias heteronormativas há séculos.  

Palavras-chave: Antropologia Teológica; monismo; dualismo; Paulo de Tarso; 
Bioética; cuidado humanizado; saúde mental;  

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: O sofrimento psíquico e a vida dos padres diocesanos na 
pós-modernidade 

Autor: GUSTAVO CORTEZ FERNANDEZ 

Resumo:  
 O aumento do sofrimento psíquico entre os padres é algo comprovado por 
dados estatísticos e leva-nos a pensar desde as suas causas e as maneiras de 
intervenção como também (n)as relações que este tema estabelece com os rumos 
do cristianismo na pós-modernidade. As síndromes e distúrbios que mais têm 
acometido os clérigos já revelam traços de uma possível dificuldade de eles lidarem 
seja consigo mesmos em suas relações de sentido seja com os novos horizontes 
dessa mudança de época trazida pela secularização. São doenças que remetem a 
todo o ser da pessoa: do sentimento de tristeza e ansiedade a transtornos psíquicos 
como depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout e tantas relacionadas 
ao excesso de trabalho e ao cuidado com pessoas; das somatizações como 
obesidade, alergias, tensões nervosas, distúrbios alimentares a compulsões 
comportamentais como o consumismo exagerado de bens, alcoolismo, 
tabagismos, uso indevido do dinheiro, ganância e busca de poder; além dos 
transtornos ligados à sexualidade como a pedofilia e outros comportamentos 
violentos que podem culminar em pensamentos e atos suicidas. Pensar no padre 
doente é admitir o desfazer-se de rígidas construções arquetípicas de autoridade, 
prontidão, verdade, ascese, equilíbrio, perfeição, bondade, cura, saúde e 
disponibilidade que por séculos creditaram a pessoa e o ministério presbiteral. Mas 
a verdade é que os padres sofrem e sofrem muito. E o próprio momento atual de 
ampla exposição pelas redes sociais e midiatização propicia-nos a falar desses 
assuntos com uma transparência inimaginável em outras épocas.  

Palavras-chave: Sofrimento psíquico; clero diocesano ; cristianismo; pós-
modernidade. 
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enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: Taijiquan como prática de saúde e espiritualidade 

Autor: José Benedito de Almeida Almeida Júnior 

Resumo:  
O Taijiquan é uma arte marcial secular, cujas raízes culturais, filosóficas e 
religiosas, são milenares, por isso, apesar de poder ser praticado apenas como uma 
atividade física com bons resultados para a saúde, traz em si, de modo aberto ou 
subjacente, as influências destas raízes. O objetivo desta comunicação é 
apresentar a concepção de que a prática do Taijiquan não se limita a ser uma 
atividade física, mas é, também, uma vivência de espiritualidade. Este trabalho é 
resultado da prática do Taijiquan, paralelamente a estudos bibliográficos de fontes 
primárias e de pesquisas acadêmicas sobre os efeitos da prática do Taijiquan para 
a saúde física e mental. Utilizamos o sistema Pinyin para a transcrição das palavras 
chinesas. Em relação ao corpo, o Taijiquan é uma atividade física de baixo impacto; 
em relação à mente, por ser uma meditação em movimento, permite efeitos 
psíquicos profundos; estes benefícios são conhecidos e comprovados 
empiricamente com pesquisas nos meios acadêmicos e nos sistemas públicos de 
saúde com as PICS. Há diversas Escolas ou Famílias que mantém as tradições do 
Taijiquan; algumas são ligadas ao budismo, outras ao taoísmo e outras pautam-se 
pelo sincretismo, de todo modo, implica numa experiência de espiritualidade. 
Concluímos que o Taijiquan pode ou não estar vinculado a uma religião; sua prática 
implica, porém, numa espiritualidade que se manifesta em noções cosmogônicas e 
antropogônicas ligadas às noções religiosas e filosóficas de Dao, Wuji, Taiji, Qi, 
cinco elementos e os dois sopros: yin e yang. 

Palavras-chave: Taijiquan; Espiritualidade; Saúde; Religião; Budismo; Taoísmo 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: Amizade social e espiritualidade como fontes de sentido 

Autor: Josefa Alves dos Santos 

Resumo:  
O objeto de estudo do presente artigo é o documentário “Iguais”, que relata o 
trabalho voluntário de jovens missionários, aos moradores de rua de Fortaleza-Ce 
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durante a pandemia de COVID-19. Objetiva refletir acerca da importância da 
espiritualidade e da religiosidade como fontes de redescoberta de sentido e de 
oferta de si em favor dos mais pobres, na vida dos missionários que abraçaram o 
trabalho voluntário do projeto “Shalom amigo dos pobres” e que, diante da crise 
gerada pela pandemia precisaram ressignificar a própria vocação; também 
apresenta a espiritualidade e a religiosidade como instrumentos eficazes para a 
reconstrução humana e social na vida dos moradores de rua assistidos pelo 
projeto. São histórias que se cruzam e que ultrapassam o assistencialismo, 
revelando que é possível, por meio da amizade social, estabelecer pontes para uma 
sociedade nova. A análise realizada no citado documentário demonstra que em 
qualquer situação, mesmo em grandes sofrimentos, o ser humano permanece um 
ser indeterminado e livre, capaz de fazer novas escolhas e de transcender para além 
dos fatores que o ameaçam. A conclusão à qual se chega é a de que a 
espiritualidade e a religiosidade são fatores indispensáveis para libertar o ser 
humano de determinismos pré-estabelecidos, tanto por forças externas quanto 
internas, e tal análise encontra fundamentação teórica nas obras do psiquiatra 
vienense Viktor E. Frankl. 

Palavras-chave: Sentido; Espiritualidade; Voluntariado; Teologia pastoral; 
Evangelização. 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: De terapia à religião / espiritualidade: teoria e prática de 
Mokiti Okada no âmbito da saúde pública 

Autor: JULIANA SANTOS GRACIANI 

Coautor(es):  
Andréa Gomes Santiago Tomita 

Resumo:  
Na 1a metade do Japão do século XX, Mokiti Okada (1882-1955) abriu a Casa Ojin-
do onde aplicava o “tratamento espiritual de shiatsu estilo Okada” (em 1934). 
Posteriormente, criou a Associação Japonesa de Saúde e apresentou princípios e 
práticas de uma medicina japonesa, a partir de revelações divinas. Na atualidade, 
os entusiastas da visão de Okada se empenham em transmitir tanto sua mensagem 
salvífica por meio de diferentes instituições religiosas, como por meio da sua 
proposta de estilo de vida livre de “doença, miséria e conflito" com foco na prática 
do johrei (religioso), do jorei terapêutico, da agricultura/alimentação natural, da 
socialização do belo e da arte. Esta comunicação se pautará em revisão 
bibliográfica, disponível em língua japonesa e portuguesa, além de apresentação de 
relatos de praticantes e/ou estudiosos da teoria de saúde de Okada.  Prevê-se a 
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divisão de trabalho em duas frentes de pesquisa: da passagem de terapia à religião, 
em que apresentaremos o contexto sócio-histórico das terapias religiosas no 
Japão com especial atenção ao método de purificação Okada; da passagem de 
religião à espiritualidade messiânica sobretudo no exterior, após a morte de Okada. 
Dentre as diversas narrativas correntes, nos interessa lançar luz aos discursos 
sobre a teoria okadiana em que a saúde é vista de forma integral (espírito e matéria) 
e promovida de forma integrativa. Como resultado, espera-se visibilizar estudos 
recentes sobre religiosidades/espiritualidades de matriz oriental presentes no 
Brasil e sua contribuição no âmbito da saúde pública e da promoção da cultura de 
paz.  

Palavras-chave: Mokiti Okada; terapia espiritual; religião; Johrei; saúde pública. 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: Do perdão à correção fraterna: por um itinerário de 
integração psíquica e espiritual 

Autor: Luis Henrique Eloy e Silva 

Resumo:  
Os termos relacionados ao campo semântico “dificuldade em perdoar” gravitam, 
em seu aspecto etimológico, em torno da imagem do reter o ato ofensivo enquanto 
memória afetiva e perpetuação da ferida. Tal é o caso de termos como rancor, 
mágoa, ressentimento etc., características causadoras de sofrimento psíquico e, 
em alguns casos, de somatização morbosa. O verbo “perdoar”, presente no texto 
grego do Novo Testamento, indica o caminho inverso: em vez de reter o ato, é 
preciso aprender a separar-se dele, como percurso de libertação e, portanto, de 
alcance da paz interior. O texto de Mt 18,14-22 traça, em perspectiva cristã, um 
esquema bastante atual de compreensão da relação entre caminho de libertação 
não somente do sujeito, mas, também, do outro com quem o sujeito convive e ao 
qual se dirige como seu irmão. Na perícope mencionada, Jesus indica o caminho 
para que ninguém se perca em uma vida de comunidade pautada pelos valores do 
evangelho: eu não me perco, quando aprendo a perdoar (Mt 18,22) e o outro, com 
quem crio laços de fraternidade, não se perde, quando eu o ajudo por meio da 
correção fraterna (Mt 18,15). Desse modo, o perdão torna-se via de autorredenção, 
vista como maturidade espiritual e paz interior alcançada pelo sujeito e, 
consequentemente, ato primeiro para se atingir o ato segundo: a correção fraterna, 
via de redenção do próximo na vida em comum, vista como maturidade espiritual e 
paz vivenciada no relacionamento comunitário.   

Palavras-chave: Perdão; correção fraterna; sofrimento psíquico, direção espiritual.  
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Nº: 15 

Título da documentação: A VIVÊNCIA ECLESIÁSTICA DA INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL 
CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

Autor: Marianna Gerardo Hidalgo Santos Jorge Leite 

Resumo:  
A partir da recente validação acadêmica da relevância do conceito de Inteligência 
Espiritual, originado a partir das Inteligências Múltiplas propostas por Howard 
Gardner, para a promoção do desenvolvimento humano e sua correlação com a 
habilidade para lidar com situações de crise e estresse, estudos sugerem que a 
inteligência espiritual tem sido fundamental como mecanismo de proteção e 
enfrentamento dos efeitos negativos decorrentes da pandemia da COVID-19 e seu 
consequente imposto estado de quarentena. Esta pesquisa busca promover 
perspectivas entre espiritualidade, saúde e cura psicológica, ao investigar a 
relevância de tais descobertas para o atual contexto eclesiástico em fase de 
adaptação aos novos desafios dos ambientes religiosos de promoção da 
espiritualidade impostos pela pandemia. Diante disto, considera-se a dimensão 
espiritual do ser humano procurando enfocar as possibilidades do diálogo entre 
psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem e ciências da Religião. Este 
artigo propõe uma revisão bibliográfica acerca da validade e implicação prática dos 
estudos apresentados sobre a inteligência espiritual, relaciona-la ao atual contexto 
de pandemia da COVID-19, e em seguida delinear possíveis caminhos para sua 
aplicação no atual contexto eclesiástico brasileiro e estratégias de 
desenvolvimento espiritual que possam ir além de mera aquisição cognitiva, ou até 
mesmo prática regular de ritos religiosos, para um processo de sensibilização e 
aperfeiçoamento dos mecanismos da compreensão de mundo e crescimento da fé. 

Palavras-chave: Espiritualidade; Inteligência Espiritual; Coping Religioso;  COVID-
19; 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Espiritualidade/Religiosidade da população brasileira em 
tempos de Pandemia de COVID-19: Questões para a Teologia Pública 

Autor: Mary Rute Gomes Esperandio 

Resumo:  
Em situações de estresse, comumente as pessoas se voltam para a dimensão 
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espiritual/religiosa para lidar com o sofrimento. A utilização de estratégias de 
natureza espiritual/religiosa para lidar com o estresse foi nomeada por Kenneth 
Pargament como Coping Espiritual/Religioso (CER) Positivo e/ou Negativo. O 
estudo teve como objetivo compreender, por meio da avaliação da 
espiritualidade/religiosidade (E/R), o modo como a população enfrenta a 
experiência de sofrimento no contexto da pandemia. O estudo é de natureza 
quantitativa descritiva, corte transversal. Os instrumentos utilizados foram: 
Questionário Sociodemográfico, Escala de Coping Espiritual/Religioso (CER-14); 
Escala da Centralidade da Religiosidade (ECR-5BR); Escala de Conflitos Espirituais 
(ECE); Inventário de Apego a Deus (IAD-BR) e Escala de Satisfação com a vida (ESV). 
Participaram do estudo 143 pessoas, com média de idade de 27,64 anos, 69% do 
sexo feminino, religiosos/as (M=3,34; DP=1,43), levemente satisfeitos/as com a 
vida (M=24,734; DP= 5,38), ideação suicida em 9,79%.  O uso do CER Positivo foi 
médio (M=2,589; DP=1,499) e 60,14% apresentam estilo evitante de apego a Deus. 
A amostra é predominantemente jovem com tendência de distanciamento da 
dimensão espiritual/religiosa. Embora relatem aumento de tristeza, medo, 
ansiedade e maior necessidade de recorrer a espiritualidade, a utilização dessa 
dimensão como recurso de enfrentamento do sofrimento foi média. Os resultados 
indicam a necessidade de uma teologia pública que possa responder às questões 
de sofrimento espiritual da população jovem. Futuros estudos, expandindo o 
tamanho da amostra e a idade dos participantes, trarão mais subsídios sobre como 
a Teologia Pública pode melhor contribuir no enfrentamento do sofrimento. 

Palavras-chave: COVID-19; Espiritualidade/Religiosidade; Saúde; Coping 
Espiritual/Religioso, Sofrimento 

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: A DIMENSÃO ESPIRITUAL DA IDENTIDADE COMO 
POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO PARA A CRISE SUICIDA NA CONTEMPORANEIDADE 

Autor: ROSANA MARIA FERREIRA BORGES 

Resumo:  
A temática do suicídio é complexa e multifacetada uma vez que exige a integração 
de diferentes saberes. Desse modo, abordá-la em profundidade, apresenta-se um 
desafio. A presente comunicação alinhava estudos sobre o suicídio ao associar as 
categorias modernidade, identidades, dimensão noética ou dimensão espiritual da 
identidade por meio de uma abordagem multidisciplinar. Objetiva-se pesquisar em 
que medida a dimensão espiritual possibilita a superação da crise suicida nos 
tempos de hoje. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de revisão bibliográfica do 
tipo exploratória que reúne e discute pesquisas nas áreas da filosofia, antropologia, 
teologia, sociologia, medicina e psicologia. O suicídio retrata a história cultural da 
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sociedade com seus costumes, crenças, valores, conquistas e tragédias. Os limites 
da vida humana trazem estampado o pensamento de uma época. A 
contemporaneidade apresenta o ser humano a refletir a complexidade e a 
instabilidade do seu tempo. O indivíduo se vê sem caminhos, com um sentimento 
profundo de desesperança a engendrar, como a melhor saída para sua crise 
existencial, o suicídio. Por sua vez, as pesquisas apontam a dimensão noética nos 
indivíduos, como fator importante para o bem-estar psíquico, resiliência e proteção 
ao auto aniquilamento. A dimensão noética, seja expresso na religião ou na 
espiritualidade, constitui um fator de proteção, de sentido e centralidade 
ordenadora da identidade do indivíduo redesenhando soluções e abrindo caminhos 
novos de vida. A pesquisa que ancora esta comunicação está registrada no Comitê 
de ética sob o número 31621020.7.0000.0037. 

Palavras-chave: Modernidade; Identidades; Identidade espiritual; Suicídio.  

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: O Cuidado Espiritual como Diferencial no Atendimento e 
na Gestão Hospitalar 

Autor: Sidnei Evangelista da Silva 

Coautor(es):  
Mary Rute Gomes Esperandio 
Rodrigo Alexandre de Melo 

Instituição Financiadora: PUCPR 

Resumo:  
O ambiente hospitalar é associado com questões emocionais difíceis de lidar para 
pacientes e familiares. Diante disso, gestores e/ou instituições precisam estar 
atentos à dimensão espiritual do cuidado, haja vista que o atendimento às 
necessidades espirituais impacta os resultados em saúde. Este estudo teve como 
objetivo analisar a influência da dimensão espiritual no resultado da qualidade 
assistencial de um hospital SUS. Foram analisados dados num período de 33 
meses, levando em consideração os atendimentos pastorais e indicadores 
hospitalares de eficiência e qualidade assistencial, a variável dependente foi a 
Média de Permanência. Foi empregado o método de Regressão Linear Múltipla e 
chegou-se a um R² de 73,1%, onde as variáveis que explicam a Média de 
Permanência são: Taxa de Ocupação; Internações Clínicas; Cirurgias; Atendimentos 
Pronto Socorro; Acolhida e Acompanhamento Pastoral. Quando a variável Acolhida 
e Acompanhamento Pastoral é inserida no modelo, há um acréscimo no R² de 70,7% 
para 73,1%. Ou seja, atendimentos pastorais reduzem a média de permanência. A 
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assistência espiritual tem sua contribuição para o desempenho do hospital, que 
precisa gerenciar seus leitos disponíveis, impactando diretamente em outros 
indicadores, como a taxa de ocupação. Estudos futuros podem explorar melhor a 
relação entre o cuidado espiritual e as implicações para o ganho de resultado do 
hospital, mas também para a contribuição de melhor bem-estar e qualidade de vida 
de pacientes e familiares no enfrentamento das situações de enfermidade. Este 
estudo apresentou como limitação o período amostral de apenas 33 meses, sendo 
necessário expandir a linha de tempo investigada.  

Palavras-chave: Cuidado Espiritual; Pastoral; Assistência Hospitalar. 

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: ESPIRITUALIDADE/RELIGIOSIDADE NOS CUIDADOS 
PALIATIVOS: O QUE PENSAM PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE ISSO? 

Autor: Sileide France Turan Salvador 

Coautor(es):  
Mary Rute Gomes Esperandio 

 
Resumo:  
A assistência espiritual, reputada como componente inerente às boas condutas dos 
Cuidados Paliativos (CP), é um aspecto essencial do cuidado integral. Buscou-se, 
nesta investigação, a compreensão dos procedimentos e percebimentos das 
equipes multiprofissionais dos atendimentos de CP em Curitiba, sobre a 
espiritualidade/religiosidade (E/R) nas ações de cuidado. Refere-se a um estudo de 
abordagem quantitativa de perfil survey, transversal, descritivo e exploratório. A 
coleta de dados se deu através de questionário semiestruturado, formado por 39 
quesitos fechados e uma questão semiaberta e 2 escalas (Escala de Centralidade 
da Religiosidade; Escala de Satisfação com a vida). Colaboraram no estudo 25 
profissionais da Saúde considerados altamente religiosos (M= 4, DP= 1,27). Grande 
parte destes/as consideram que sua vivência pessoal da E/R se reflete na sua 
atuação profissional (80%). Na pauta dos aspectos espirituais/religiosos das 
pessoas enfermas: 94% consideram que a religiosidade destes coopera no 
tratamento e 76% afirmaram que tais pessoas gostariam de trazer as questões 
religiosas para o tratamento. Estes profissionais destacam a necessidade de 
receberem formação para abordar as questões de E/R (96%) e entendem como 
importante a atuação de um cuidador espiritual nas equipes de CP (96%). 
Participantes do estudo reconhecem a importância da integração da E/R nos 
cuidados em Saúde, entretanto, precipuamente, por causa da falta de formação, não 
logram dar conta de cuidar dos aspectos espirituais e identificam a necessidade da 
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assistência espiritual profissional e especializada. Nesse âmbito, a Teologia Prática 
é requisitada a contribuir na formação de tais profissionais de modo diligente.  

Palavras-chave: Assistência Espiritual; Cuidados Paliativos; Capelania; 
Capelães/capelãs; Equipe Multidisciplinar. 

enbsp; 
 

Nº: 20 

Título da documentação: Discurso religioso e banalização do mal: questões de 
saúde coletiva frente ao evento Covid-19 no Brasil  

Autor: Simoni Maria Teixeira Ricetti 

Coautor(es):  
Sidiney Rodrigues 
Waldir Souza 

Resumo:  
As religiões desempenham um papel fundamental no enfrentamento das doenças. 
Contudo, a pandemia da Covid-19 exigiu novas formas de ser e conviver no âmbito 
social. Sem um fármaco eficaz para as pessoas infectadas e, para conter a 
disseminação do vírus, a OMS – Organização Mundial da Saúde preconizou alguns 
protocolos sanitários. No entanto, parte de grupos religiosos no Brasil, propagaram 
discursos que foram um desserviço no combate à propagação do vírus.  Na 
contramão desses protocolos, esses discursos associavam essas medidas como 
falta de fé em Deus e politização do vírus. Objetivou-se neste trabalho, promover o 
diálogo entre a Teologia e Ciência, visando uma melhor cooperação da religião em 
questões de saúde coletiva. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica. Como 
resultado, apresentamos que no Brasil a falta de coordenação do governo federal 
no combate ao vírus cooperou com o triste número de 560 mil mortes até 
agosto/2021. Partes desse número podem estar diretamente ligados aos discursos 
religiosos negacionistas. A aceitação desses discursos sem questionamentos pode 
ser comparada à expressão do mal extremo. Segundo Arendt (2013, p. 93): O mal 
nunca é “radical”, é apenas extremo e não possui profundidade nem qualquer 
dimensão demoníaca. Ele pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro precisamente 
porque se espalha como um fungo na sua superfície. Concluímos que, a fé em Deus 
e a responsabilidade humana são fundamentais para se enfrentar essa pandemia.  
A aceitação sem questionamentos de discursos religiosos, diferentes da ciência, 
pode trazer à tona resultados catastróficos diante do momento pandêmico vivido. 

Palavras-chave: Discurso Religioso; Covid-19; Banalização do Mal; Saúde Coletiva 

Resumo:  
A assistência espiritual, reputada como componente inerente às boas condutas dos 
Cuidados Paliativos (CP), é um aspecto essencial do cuidado integral. Buscou-se, 
nesta investigação, a compreensão dos procedimentos e percebimentos das 
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equipes multiprofissionais dos atendimentos de CP em Curitiba, sobre a 
espiritualidade/religiosidade (E/R) nas ações de cuidado. Refere-se a um estudo de 
abordagem quantitativa de perfil survey, transversal, descritivo e exploratório. A 
coleta de dados se deu através de questionário semiestruturado, formado por 39 
quesitos fechados e uma questão semiaberta e 2 escalas (Escala de Centralidade 
da Religiosidade; Escala de Satisfação com a vida). Colaboraram no estudo 25 
profissionais da Saúde considerados altamente religiosos (M= 4, DP= 1,27). Grande 
parte destes/as consideram que sua vivência pessoal da E/R se reflete na sua 
atuação profissional (80%). Na pauta dos aspectos espirituais/religiosos das 
pessoas enfermas: 94% consideram que a religiosidade destes coopera no 
tratamento e 76% afirmaram que tais pessoas gostariam de trazer as questões 
religiosas para o tratamento. Estes profissionais destacam a necessidade de 
receberem formação para abordar as questões de E/R (96%) e entendem como 
importante a atuação de um cuidador espiritual nas equipes de CP (96%). 
Participantes do estudo reconhecem a importância da integração da E/R nos 
cuidados em Saúde, entretanto, precipuamente, por causa da falta de formação, não 
logram dar conta de cuidar dos aspectos espirituais e identificam a necessidade da 
assistência espiritual profissional e especializada. Nesse âmbito, a Teologia Prática 
é requisitada a contribuir na formação de tais profissionais de modo diligente.  

 

Nº: 21 

Título da documentação: CAPELANIA HOSPITALAR, VULNERABILIDADE E O 
CUIDADO ESPIRITUAL  DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA NA PANDEMIA DA COVID-19  

Autor: Vera LUCIA WUNSCH 

Coautor(es):  
Eva Gislane Barbosa 
Waldir Souza 

Resumo:  
A pandemia da COVID-19 distanciou pessoas e colocou em evidencia, 
desigualdades socioeconômicas. Com o avanço do vírus, acirrados estressores 
como medo, angústia, incertezas e sofrimento diante de inúmeras perdas humanas. 
O ser humano percebeu sua fragilidade e a dimensão da vulnerabilidade e finitude 
e, nos hospitais, a experiência da solidão na UTI e a intubação diante do intenso 
trabalho das equipes de saúde. Neste contexto, a capelania hospitalar oferece 
suporte espiritual e religioso ao paciente, familiares e profissionais de saúde, sem 
distinção de credo. Mas como promover conforto e bem-estar espiritual em meio 
às restrições e impactos do coronavírus na assistência? Objetivo: identificar 
desafios e contribuições da capelania hospitalar na assistência ao paciente, 
familiares e profissionais de saúde, na pandemia COVID-19. No viés teológico-
antropológico, detectar na relação intrínseca entre sofrimento e saúde, referenciais 
para o bem-estar integral do paciente, a partir da dimensão do cuidado. 
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Metodologia: Análise quantitativa, de cunho bibliográfico e documental. 
Resultados: O estudo identificou contribuições da espiritualidade para o sentido do 
sofrimento e a resiliência como habilidade no enfrentamento das situações de crise 
e, a assistência espiritual e religiosa e as práticas integrativas de saúde trazem 
conforto espiritual e emocional e estabelecem relação de abertura de si para o 
outro, sendo o paciente, o sujeito vulnerável e protagonista da ação de cuidar. 
Conclusão: A capelania hospitalar colabora na construção holística de sentidos e 
ressignificação do paciente diante das situações limite da vida, mediante o cuidado 
espiritual. 

Palavras-chave: Espiritualidade; Capelania; Cuidado;  Vulnerabilidade; Saúde. 
enbsp; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 10 - INTERFACES E DISCURSOS NO (CON)TEXTO DA COSMOVISÃO,  

DIREITOS HUMANOS, FORMAÇÃO E ECOLOGIA   

 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: A OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NO EXERCÍCIO 
DA LIBERDADE RELIGIOSA NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19  

Autor: Ana Carolina silva domingues Palte 

Resumo:  
A proposta a ser discutida no artigo tem por objetivo abordar sobre o exercício da 
liberdade religiosa no contexto brasileiro da pandemia Covid-19. A linha 
argumentativa eleita parte da análise do princípio constitucional previsto no artigo 
5º, VI, da Carta Magna e tenta compreender sua amplitude no campo de efetivação 
das comunidades eclesiásticas. Não se tem a pretensão de tecer uma análise 
comparativa com outras cartas constitucionais, mas apenas de abordar a temática 
da liberdade religiosa que tanto tem causado polêmicas na realidade brasileira. 
Assim, a problemática levantada parte da seguinte inquietação: mesmo diante de 
uma pandemia, até que ponto o Estado Laico pode atuar no fechamento e ou 
restrição de horários de templos, no sentido de cercear o direito de exercício de 
liberdade religiosa, infringindo uma de suas funções que é a de assegurá-lo? A 
busca por respostas consiste em apresentar os conceitos fundantes envolvidos e 
como eles se articulam com a materialização de um direito constitucional. Para tal, 
elege-se como caminho teórico-metodológico os estudos no contexto do direito, 
dos direitos humanos e da teologia, assim como da utilização da pesquisa 
exploratória de natureza qualitativa. Reconhece-se que esta temática não encontra 
consenso entre seus estudiosos, porém é preciso que seja investigada, a fim de dar 
visibilidade a diferentes pontos de vista, uma vez que é no campo da tensão que se 
pode visualizar avanços no campo do conhecimento. Que seja esta a proposta 
perseguida. 

Palavras-chave: liberdade religiosa;  direitos humanos;  direitos fundamentais; 
estado laico. 

enbsp; 
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Nº: 2 

Título da documentação: A importância da teologia ecofeminista no combate à 
degradação ambiental 

Autor: ANDRÉIA CRISTINA SERRATO 

Coautor(es):  
Jaci de Fátima Souza Candiotto  
 

Resumo:  
Desde seus inícios, a teologia feminista latino-americana tem sido instigada pelas 
experiências de empobrecimento, exploração, invisibilidade e exclusão das 
mulheres. Além disso, esta teologia associa a exclusão das mulheres aos 
processos de destruição do meio ambiente em que vivemos, ampliando a reflexão 
feminista às relações com a natureza. Desta última vertente de análise é que surge 
o ecofeminismo, considerada uma das mais importantes vertentes do pensamento 
crítico, quando postula que nenhuma revolução ecológica poderá ser alcançada 
sem uma revolução feminista que a precede e a acompanha. O objetivo da presente 
comunicação consiste em destacar o ecofeminismo como reflexão teológica e 
prática responsável de afirmação e promoção de uma relação sustentável com a 
natureza, comprometida com os processos emancipatórios das mulheres e com o 
bem viver de toda forma de vida. Ao percorrer autoras que relacionam teologia e 
ecofeminismo, tais como Emma Siliprandi, Rosângela Ângelin, Rosemary Radford 
Ruether e Ivone Gebara, destaca-se os principais efeitos do domínio da estrutura 
hierárquica patriarcal impregnada na sociedade e estendida à natureza. Dentre eles, 
a destruição do meio ambiente e os danos ao corpo feminino, sobrecarregando as 
mulheres quanto aos cuidados com suas famílias durante e após os desastres 
ambientais. Diante disso, o combate à degradação da natureza envolve a 
minimização do sofrimento das mulheres que mais dependem dela. Por essa razão, 
é imprescindível a construção de relações mais equilibradas entre seres humanos 
e natureza a fim de alcançar um ponto de encontro para o desenvolvimento 
sustentável.  

Palavras-chave: Ecofeminismo; Mulheres; Natureza; Ambiente; Teologia. 

enbsp; 
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Nº: 3 

Título da documentação: COSMOVISÃO(ÕES) CRISTÃ(S) E SUA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A DESCONSTRUÇÃO DO DUALISMO PROFANO E SAGRADO 

Autor: Felipe Teixeira Vieira 

Coautor(es):  
HILQUIAS BENICIO DA SILVA 
 

Resumo:  
Ao se referir a cosmovisão cristã na atualidade, especialmente, no âmbito 
eclesiástico, devem-se levar em consideração as categorias do sagrado e profano 
que permeiam as discussões sobre o tema. As categorias de sagrado e profano 
devem ser sempre vistas de forma conjunta por causa da natureza dialética entre 
elas. Já o termo cosmovisão pode ser entendido como uma espécie de roteiro que 
norteia a maneira pela qual cada indivíduo se movimenta no mundo. O objetivo 
deste estudo é, portanto, verificar a contribuição da cosmovisão cristã para a 
desconstrução da dicotomia entre profano e sagrado. Para se alcançar o objetivo 
proposto utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica a 
respeito dos assuntos correlatos: cosmovisão cristã, profano, sagrado e meio 
eclesiástico, levando em consideração as contribuições de autores como Carvalho 
(2017), Domingues (2018), Eliade (2001), Pearcey (2006) dentre outros. Estruturou-
se em duas seções: primeiramente, discorre-se sobre as cosmovisões cristãs, ou 
seja, há uma admissão que não existe uma cosmovisão cristã, mas uma pluralidade 
em decorrência das diferentes tradições cristãs. E, em seguida, trata-se sobre o 
sagrado e profano no ambiente eclesiástico. Conclui-se que uma cosmovisão 
cristã, apesar de suas diferentes abordagens, especificamente neste artigo da 
tradição reformada e pentecostal, em fidelidade aos princípios revelados na criação, 
na queda e na redenção, contempla a integralidade do ser humano e da criação.  

Palavras-chave: Cosmovisão; Cristão; Profano; Sagrado 

enbsp; 
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Nº: 4 

Título da documentação: A OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NO EXERCÍCIO 
DA LIBERDADE RELIGIOSA NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

Autor: Gleyds Silva Domingues 

Coautor(es):  
Gleyds Silva Domingues 
 

Resumo:  
A proposta a ser discutida no artigo tem por objetivo abordar sobre o exercício da 
liberdade religiosa no contexto brasileiro da pandemia Covid-19. A linha 
argumentativa eleita parte da análise do princípio constitucional previsto no artigo 
5º, VI, da Carta Magna e tenta compreender sua amplitude no campo de efetivação 
das comunidades eclesiásticas. Não se tem a pretensão de tecer uma análise 
comparativa com outras cartas constitucionais, mas apenas de abordar a temática 
da liberdade religiosa que tanto tem causado polêmicas na realidade brasileira. 
Assim, a problemática levantada parte da seguinte inquietação: mesmo diante de 
uma pandemia, até que ponto o Estado Laico pode atuar no fechamento e ou 
restrição de horários de templos, no sentido de cercear o direito de exercício de 
liberdade religiosa, infringindo uma de suas funções que é a de assegurá-lo? A 
busca por respostas consiste em apresentar os conceitos fundantes envolvidos e 
como eles se articulam com a materialização de um direito constitucional. Para tal, 
elege-se como caminho teórico-metodológico os estudos no contexto do direito, 
dos direitos humanos e da teologia, assim como da utilização da pesquisa 
exploratória de natureza qualitativa. Reconhece-se que esta temática não encontra 
consenso entre seus estudiosos, porém é preciso que seja investigada, a fim de dar 
visibilidade a diferentes pontos de vista, uma vez que é no campo da tensão que se 
pode visualizar avanços no campo do conhecimento. Que seja esta a proposta 
perseguida." 

Palavras-chave:  liberdade religiosa; direitos humanos; direitos fundamentais; 
estado laico. 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: COSMOVISÃO(ÕES) CRISTÃ(S) E SUA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A DESCONSTRUÇÃO DO DUALISMO PROFANO E SAGRADO 

Autor: HILQUIAS BENICIO DA SILVA 

Coautor(es):  
Felipe Teixeira Vieira 

Resumo:  
Ao se referir a cosmovisão cristã na atualidade, especialmente, no âmbito 
eclesiástico, devem-se levar em consideração as categorias do sagrado e profano 
que permeiam as discussões sobre o tema. As categorias de sagrado e profano 
devem ser sempre vistas de forma conjunta por causa da natureza dialética entre 
elas. Já o termo cosmovisão pode ser entendido como uma espécie de roteiro que 
norteia a maneira pela qual cada indivíduo se movimenta no mundo. O objetivo 
deste estudo é, portanto, verificar a contribuição da cosmovisão cristã para a 
desconstrução da dicotomia entre profano e sagrado. Para se alcançar o objetivo 
proposto utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica a 
respeito dos assuntos correlatos: cosmovisão cristã, profano, sagrado e meio 
eclesiástico, levando em consideração as contribuições de autores como Carvalho 
(2017), Domingues (2018), Eliade (2001), Pearcey (2006) dentre outros. Estruturou-
se em duas seções: primeiramente, discorre-se sobre as cosmovisões cristãs, ou 
seja, há uma admissão que não existe uma cosmovisão cristã, mas uma pluralidade 
em decorrência das diferentes tradições cristãs. E, em seguida, trata-se sobre o 
sagrado e profano no ambiente eclesiástico. Conclui-se que uma cosmovisão 
cristã, apesar de suas diferentes abordagens, especificamente neste artigo da 
tradição reformada e pentecostal, em fidelidade aos princípios revelados na criação, 
na queda e na redenção, contempla a integralidade do ser humano e da criação.  

Palavras-chave: Cosmovisão; Cristão; Profano; Sagrado 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação:  Cristianismo e política: uma análise da origem judaico-
cristã da noção de governamentalidade segundo Michel Foucault  

Autor: Karolayne Maria Vieira Camargo de Moraes 

Resumo:  
O presente texto tem por objetivo analisar como a noção de governamentalidade, 
bem como a sua dinâmica de execução no Estado, provém, segundo Foucault, de 
um paradigma da tradição judaico-cristã, mais precisamente, da imagem do Pastor 
que conduz as ovelhas que se busca viver na pastoral cristã. Para tanto, analisar-
se-á de modo específico aquilo que Foucault expõe ao longo da aula do dia oito de 
fevereiro de 1978, ministradas no Collège de France, segundo a obra “Segurança, 
Território, População”. Para ele, na referida aula, é interessante como o modelo de 
governo assumido não proveio de nenhuma realidade romana, mas, sim, de uma 
tradição religiosa milenar e, justamente, do paradigma do Pastor e suas ovelhas, 
modelo que expressa uma relação elementar do ser humano com Deus. Ademais, a 
figura do Pastor se refere não apenas àquele que conduz o rebanho enquanto 
rebanho, mas que conhece cada uma das ovelhas; exerce o governo do todo e do 
individual, e sua única missão é o bem das mesmas, pronto a sacrificar-se por 
qualquer uma delas. O objetivo, portanto, corresponde a analisar o modo como 
Foucault descreve a figura do Pastor na condução do seu rebanho e como esse foi 
assumido pelo Estado, no intuito de governar simultaneamente também o todo e 
cada um, ainda que se tenha diplomático-militarizado tal modelo, segundo 
interesses próprios. 

Palavras-chave: Foucault; Governamentalidade; Pastor; Ovelhas; Estado 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: RESOLUÇÃO CNE/CP 02/2019: UMA PERSPECTIVA 
DISCURSIVA SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

Autor: Kátia Silva Cunha 

Instituição Financiadora: Universidade Federal de Pernambuco 

Resumo:  
O objetivo desse trabalho é realizar, uma análise crítica sobre a concepção de 
formação presente na Resolução CNE/CP n.2/2019 que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
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Educação Básica (BNC-Formação).Consideramos a análise pertinente por 
entendermos que há um distanciamento entre essa concepção e o conceito de 
formação defendido por entidades científicas, universidades, profissionais da 
educação dentro desse campo, que compreendem a formação como um 
movimento contínuo, portanto, diverso do entendimento presente na Resolução que 
vincula a formação ao fazer, evidenciando um cunho tecnicista. Nossa questão 
norteadora:  Qual é a concepção de formação docente presente na Resolução 
02/2019 - CNE/CP, e suas implicações para esse campo?Evidencia que a produção 
de políticas no campo estatal faz emergir o emaranhado de forças que disputam o 
controle da significação do que se denomina formação e profissão docente, pondo 
em destaque que projetos em disputa não estão articulando os mesmos sentidos e 
permanecem em constante disputa nesse campo pela busca da significação da 
formação e profissão docente. A Resolução 02/2019, como política governamental, 
demonstra seu caráter homogeneizador e tecnicista mediante o estabelecimento 
da formação baseada em programas padronizados que desconsideram as 
especificidades das escolas e do trabalho docente.Finalizamos entendendo com 
Lopes (2012, p. 712) que estamos nessa luta entre “representações, provisórias, 
precárias, limitadas e passíveis de serem traduzidas contingencialmente.”. Por 
certo, estamos do lado dos que defendem a democracia nas políticas de currículo. 

Palavras-chave: Formação Docente; Resolução CNE/CP n.2/2019;Perspectiva 
Discursiva. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: A linguagem como o campo do sentido ético em 
Emmanuel Lévinas. 

Autor: Luiz Fernando Pires Dias 

Resumo:  
O presente estudo tem o objetivo de refletir sobre a natureza das linguagens 
discursivas com pretensões absolutas, nas quais as perspectivas de verdade estão 
condicionadas por interesses e desejos de conservação e expansão. Tais 
radicalismos, motivados por impulsos de universalização dos próprios 
pensamentos, são facilmente observáveis nos dias de hoje, seja na política, na 
economia, na religião, no direito, ou mesmo nas relações cotidianas. Para 
estruturarmos nossa reflexão, partimos da abordagem do filósofo franco-lituano 
Emanuel Lévinas, que se afastou da perspectiva predominantemente logocêntrica 
prevalente no pensamento ocidental, que teve o conceito determinativo como ponto 
de referência na apreensão e na representação de toda a realidade fenomênica. 
Abordamos, também, a análise fenomenológica que o filósofo empreendeu sobre a 
gênese da ideologia hitlerista, em um de seus primeiros ensaios, Quelques 
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réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, no qual é delineado o itinerário de 
propagação de uma ideologia totalitária. A alternativa desenvolvida por Lévinas, em 
relação à violência do discurso determinativo com pretensões absolutas, é a 
linguagem sendo tratada como um movimento ético em  direção ao Outro, em uma 
atitude ética de escuta do dizer originário configurado em seu rosto. A perspectiva 
levinasiana, fundada no reconhecimento da alteridade do outro homem e da 
irredutível singularidade de seu rosto, se faz importante no cenário de intolerância, 
polarização de ideias e descaso com o princípio da dignidade humana, que ora 
vivenciamos.  

Palavras-chave: Discurso; Dignidade Humana; Ética; Lévinas; Linguagem.   

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: O conceito de justiça sob o ponto de vista bíblico: uma 
hermenêutica filosófica desde John Rawls 

Autor: Marta Luzie de Oliveira Frecheiras 

Resumo:  
Em várias passagens bíblicas, há dois termos: “retidão” (ṣ dāqâ) e “justiça” mišpāṭ) 
que são usados como sinônimos do conceito de justiça (Am 5,24; Gn 18,19). A 
justiça era central entre os israelitas porque eles estavam muito preocupados com 
as questões sociais.  No AT, a justiça de Deus é manifestada em sua retribuição a 
todas as pessoas e nações. Parece que os israelitas basearam-se na justiça 
retributiva de Deus. Contudo, ao longo da história do Ocidente, o conceito de 
“justiça” recebeu um desenvolvimento amplo, baseado mais na filosofia grega para 
quem a justiça “é dar a cada algum aquilo que lhe é devido”, do que o conceito 
bíblico de justiça fundamentado na noção de “retribuição”. Por essa razão, o 
objetivo desta comunicação é focar no conceito bíblico de justiça presente nas 
Bem-aventuranças de Mt 5,3-10 como um ponto de partida, para em seguida extrair 
dele uma interpretação teológica. Por fim, faremos um paralelo a partir da 
hermenêutica filosófica. Sendo assim, utilizaremos tanto o método exegético, bem 
como o método hermenêutico. Como resultado, apresentaremos a possibilidade 
interpretativa de se compreender o conceito de justiça associado não só à noção 
clássica de virtude, bem como, à noção de equidade de John Rawls. Dessa feita, 
demonstraremos que a virtude do justo além de ser um elemento ético, também 
possui um componente social, político e econômico.  

Palavras-chave: Ética; virtude; equidade 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: O desafio de garantir os direitos humanos após a razão a 
moderna e o cenário plurirreligioso atual 

Autor: Moacir Ferreira Filho  

Resumo:  
O presente estudo tem como objetivo fazer uma discussão acerca da história do 
pensamento humano, a mudança de paradigmas e sua relação com o Direito, isto 
é, a dificuldade de se garantir direitos básicos e fundamentais diante de uma 
sociedade plural como a atual. Pretende-se abordar, brevemente, a tônica da 
Filosofia dos principais períodos históricos e identificar o modus operandi de nosso 
pensamento contemporâneo, a fim de fazer algumas considerações acerca do 
conceito da dignidade da pessoa humana cunhado na Idade Média e aplicado nas 
leis até os dias atuais. Pretende-se destacar os efeitos da desvalorização da 
pessoa humana e suas consequências para a vida em sociedade. Evidenciar-se-á 
a diferença entre os conceitos de pessoa e individuo, bem como a consequência 
dessa confusão conceitual. Trata-se de uma pesquisa aplicada aos interesses 
jurídicos no que se refere a consolidação e a vigência dos direitos humanos. No que 
se refere aos objetivos, trata-se de uma breve pesquisa explicativa e descritiva. 
Quanto ao procedimento, o presente estudo consiste em pesquisa documental com 
incidência hermenêutica. Diante do caminho percorrido, nota-se que a sociedade 
plural atual enfrenta um grande desafio de garantir os direitos básicos e 
fundamentais das pessoas em decorrência nas discussões filosóficas e cientificas 
que cada vez mais, em termos weberianos, desencantam o mundo. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Razão moderna; Pessoa; Dignidade. 
Desencantamento; Plurirreligioso.  

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMPOS DE COVID-19 
E O COMPROMISSO COM A APRENDIZAGEM 

Autor: Monica Pinz Alves 

Resumo:  
A proposta a ser discutida neste artigo tem o objetivo de abordar a formação dos 
professores em tempos de covid 19 e o seu compromisso com a aprendizagem de 
seus educandos. A análise perpassa o contexto vivenciado pelos professores que 
tiveram as aulas presenciais suspensas e a necessidade de adaptar-se à nova 
modalidade de ensino: aula remotas com o objetivo de permanecer conectados 
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com os alunos em prol da sua aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 
educação nacional, nº 9.394/96, situa o professor como eixo principal da qualidade 
da educação, apresentando a formação docente essencial para que a associação 
entre teoria e prática seja uma prática. De acordo com estudos anteriores à 
pandemia a concepção moderna de educador exige uma sólida formação científica, 
técnica e política, viabilizadora de uma prática pedagógica crítica e consciente da 
necessidade de mudanças na sociedade brasileira. Após entendermos globalmente 
o que a pandemia trouxe ao cotidiano escolar, mais do que saber “o que” e “como” 
ensinar de casa, a qualidade da educação precisou de um posicionamento por parte 
do professor. Na prática visualizamos que o professor não tem apenas o 
conhecimento de teorias, métodos e práticas pedagógicas, mas sim a educação 
requer um professor sendo que também inspire um amor ao aprendizado, à 
sabedoria e ao conhecimento para toda a vida e o faz ao relacionar-se com cada 
educando individualmente.  

Palavras-chave: compromisso; educandos; aulas remotas; professores;  

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: EDUCAÇÃO CRISTA, ESPIRITUALIDADE, ECOTEOLOGIA E 
CUIDADO EM TEMPOS PANDEMIA  

Autor: Reinaldo Arruda Pereira 

Resumo:  
O presente trabalho focaliza uma perspectiva simbólica que é fundamental para a 
existência qualitativa da vida dos seres humanos e da sociedade. A temática é 
relevante, atual, e deve eclodir nas discussões acadêmico-científicas, 
principalmente, no contexto da pandemia da COVID-19, a qual vem exigindo de 
todos nós esperança, sentimento comunitário, competências socioemocionais e 
formas de cuidados que até então não existiam. E neste encadeamento, deparamo-
nos com o desafio contemporâneo de conectar três “bens simbólicos” - educação, 
espiritualidade e ecoteologia - a um componente ético, o cuidado. Em conjunto, 
estes conceitos referenciam a importância da temática desenvolvida, 
especialmente, no sentido de enfrentar a pandemia e afirmar o sentido da vida. O 
estudo é de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa e teórico-prática, 
pois surgiu da vivência educacional, religiosa e de atendimentos clínico-
psicológicos. O objetivo é sinalizar a importância do cuidado, como conceito 
transdisciplinar e unificador de práticas geradoras de vida, e que, ao mesmo tempo, 
potencializa a relação entre educação cristã, espiritualidade e ética, tão necessária 
nos tempos que vivemos. O resultado do trabalho encontra-se no conceito de 
cuidado, e este numa perspectiva teológica, antropológica, pedagógica e ética, pois, 
é por meio dele que construímos uma relação afetiva e amorosa com toda e 
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qualquer realidade que está diante de nós. O cuidado, vale dizer, é gerador de vida, 
e como tal, uma categoria que nos interliga a Deus e a tudo que é sagrado neste 
mundo.  

Palavras-chave: Educação; Vida; Esperança; Ética; Pandemia; Cuidado; Sociedade; 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: O MEDO EXAGERADO ADVINDO COM A PANDEMIA DO 
COVID-19 E A COSMOVISÃO CRISTÃ 

Autor: Thiago Antunes dos Santos 

Resumo:  
A pandemia do COVID-19 talvez tenha escancarado alguns problemas, além de 
todas as tragédias e tristezas, ela pode ter mostrado o quanto alguns 
aparentemente estavam frágeis em sua fé. Por isso, este ensaio tenta desenvolver 
reflexões sobre o seguinte problema: O medo exagerado advindo com a pandemia 
do COVID-19 encontra fundamento na cosmovisão cristã? Para a discussão, faz-
se necessário  esclarecer sobre os fundamentos da cosmovisão cristã. Busca-se, 
assim, elucidar o que ela seria primeiramente. Procura-se mostrar que a visão cristã 
de mundo não mudou por causa do atual momento. A proposta é apontar como a 
pandemia pode ser interpretada, como ela faz parte de uma parte de toda a história. 
Através dela, procura-se mostrar que não são as dificuldades do cotidiano e/ou 
momentos históricos que devem guiar a fé do cristão. A seguir, apresenta-se os 
aparentes abalos advindos com a pandemia. O medo, o desânimo, a falta de fé, a 
desinformação, contudo, o que se procura observar, é o exagero que tem ocorrido 
em muitas situações. E por último, busca-se oferecer uma melhor compreensão 
sobre o atual momento. Utiliza-se o método bibliográfico para os fins da pesquisa. 
Concluiu-se que o cristianismo diante da pandemia, pode ser mais participativo, no 
sentido de apontar como a Escritura ajuda compreender a atual situação, como ela 
também consola e traz ânimo. Assim, não se encaixa na cosmovisão bíblica o medo 
paralisante, ou até mesmo, a falta de fé em dias melhores. 

Palavras-chave: Cosmovisão; Pandemia; Medo; Fé. 

enbsp; 
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Nº: 14 

Título da documentação: TUDO ESTÁ INTERLIGADO Ecologia, Educação e 
Humanização 

Autor: ZILDA MARIA DA SILVA  

Resumo:  
A comunicação na introdução apresenta o contexto atual, de sofrimento humano 
com a pandemia COVID 19 que impôs distanciamento social, uso de máscara e o 
cuidado com a higiene pessoal.  Segue com um olhar na Encíclica Laudato Si, 
Capítulo IV- Ecologia integral, que nos convida a tomar consciência da 
complexidade da crise ecológica e o Capítulo VI - Educação e espiritualidade 
ecológicas com um apelo à necessidade de formar um novo tipo de pessoa, que é 
tarefa de todos, “ a humanidade precisa mudar”. E a iniciativa do Papa Francisco 
por um Pacto Educativo Global, no qual “deseja difundir um novo modelo relativo 
ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza, através de uma 
educação integral, inclusiva, capaz de uma escuta paciente e de um diálogo 
construtivo”. Com as atitudes de Jesus que humanizam e gera um novo estilo de 
vida, com dignidade a todo ser humano principalmente os pobres. Humanização 
como realização integral de cada pessoa e a construção da história humana de 
acordo com a dignidade de todo ser humano, imagem de Deus, recriados em Cristo 
pela força do Espírito. Ecologia, Educação e Humanização tudo está interligado. A 
educação como poder transformador, pois educar é apostar e infundir no presente 
a esperança.  

Palavras-chave: Educação; Ecologia; Humanização  

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: Nota analítico-crítica sobre alguns elementos 
constitutivos dos contornos epistemológicos da Ciência da Religião 

Autor: Fabiano Victor de Oliveira Campos 

Resumo:  
Desde o momento que reivindica para si a pretensão de constituir-se em uma 
ciência “nova”, a Ciência da Religião deve cumprir a tarefa de discernir as 
finalidades precisas que deve perseguir, bem como definir, com relativa exatidão, 
qual é a natureza íntima e os aspectos de seu objeto de investigação, 
caracterizando, assim, o seu modo próprio de abordagem em face das outras 
ciências que se ocupam do mesmo objeto. Cumpre-lhe, pois, estabelecer em que 
consiste propriamente a novidade teórico-metodológica com a qual se ergue no 
vasto conjunto dos diversos saberes que se debruçam sobre um mesmo tema, cada 
qual o recortando, porém, de maneiras distintas. Neste sentido, e com base no 
estudo dos autores clássicos que sistematizaram os contornos epistemológicos 
próprios à Ciência da Religião enquanto disciplina acadêmico-científica, esta 
comunicação visa apresentar e refletir sobre alguns desses aspectos que conferem 
originalidade à epistemologia da Ciência da Religião, tais como o fato de seus 
pressupostos epistêmicos se assentarem sobre o conceito moderno de ciência e 
sua pretensão de objetividade, a caracterização dessa disciplina como uma 
disciplina histórico-sistemática, a sua inscrição no domínio epistemológico próprio 
das chamadas Ciências Humanas e, haja vista não ser a realidade dita religiosa, 
enquanto objeto de estudo, uma prerrogativa da sua investigação, busca ainda 
identificar e analisar o seu modo específico de tratamento dessa realidade em toda 
a sua vastidão e complexidade, ao abordá-la sob o signo de um objeto ordinário de 
conhecimento, acessível, como outro qualquer, à investigação científica. 

Palavras-chave: Epistemologia da Ciência da Religião; Ciência moderna; Face 
histórico-sistemática; Estudo científico da religião 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Reprodutibilidade em Ciência da Religião 

Autor: Fábio Leandro Stern 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Esta proposta é um recorte de um artigo descritivo-prepositivo publicado em 2021 
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que apresenta considerações sobre reprodutibilidade e falseabilidade na ciência da 
religião. A comunicação foi pensada em duas partes, apresentando inicialmente as 
definições de reprodutibilidade e falseabilidade nas ciências, e como isso é 
operacionalizado entre saberes científicos e pseudocientíficos. Sendo a ciência da 
religião uma ciência, foi considerado que a reprodutibilidade deve fazer parte de seu 
fazer acadêmico. Para tanto, foi adotado como principal referencial teórico Karl 
Popper, filósofo da ciência que padronizou a reprodutibilidade enquanto etapa 
inalienável do fazer científico, escrevendo sobre isso não apenas para as ciências 
naturais, mas também para as ciências sociais. Na segunda parte, discutirei a 
questão da reprodutibilidade especificamente dentro da ciência da religião, 
apresentando propostas metodológicas de como assegurar o pressuposto de 
falseabilidade em produções de cientistas da religião, no que diz respeito à 
delimitação clara da metodologia utilizada em projetos de pesquisa desta 
disciplina. Serão discutidos especialmente critérios mínimos para pesquisas de 
revisão bibliográfica, para que não se tornem apenas textos ensaísticos, a questão 
da organização das pesquisas com fontes primárias, para reforçar a distinção entre 
êmico e ético nas produções científicas sobre religião, e critérios mínimos para a 
formulação de hipóteses que possam ser falseadas. 

Palavras-chave: Falseabilidade; Refutabilidade; Metodologia; Método; Teoria da 
ciência. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Contribuições da ciência histórica para a área de ciência 
da religião 

Autor: João Miguel Teixeira de Godoy 

Resumo:  
A ciência histórica compõe o chamado espectro disciplinar da ciência da religião. 
Qual é, entretanto, a contribuição específica desse domínio do saber na 
constituição dos pressupostos epistemológicos, bem como nas bases teóricas e 
metodológicas da ciência da religião? A apropriação usual do conhecimento 
histórico nos estudos das religiões limita-se a encará-lo como repositório de dados 
empíricos, útil na composição de tipologias religiosas, ou enquanto zonas 
estruturadas da realidade definindo contextos onde práticas e crenças encenam 
seu drama. Modo usual de apropriação que não considera as implicações da 
ambiguidade presente no conceito de história: nome que se refere simultaneamente 
ao conjunto do acontecer humano no tempo e no espaço, mas também a um 
determinado domínio do saber, um campo disciplinar no interior das ciências 
humanas, cujo propósito volta-se para para a tentativa de reconstituição analítica, 
e não reconstrução, de aspectos da realidade sempre na perspectiva de 
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problemáticas bem definidas. Como afirma Paul Veyne, o conhecimento histórico 
pouco delimita seu objeto (“o conjunto do acontecer humano”) , definindo-se antes 
pela natureza do discurso (“reconstituição”). Confundir ou indiferenciar o duplo 
sentido da palavra história significa toma uma visão específica e orientada do real 
pelo próprio real. Nesses termos, o propósito da comunicação é retomar a questão 
das contribuições do conhecimento histórico em outras bases. Não é capaz e nem 
tem a pretensão de oferecer dados puros. E quanto aos contextos, discute sobre 
seus usos convencionais: uso retórico, uso argumentativo, uso interpretativo, ou 
enquanto espaço experencial, contraditório e ambíguo, onde se constroem as 
ações. 

Palavras-chave: Ciência Histórica; Ciência da Religião;  Contribuições. 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação:  Ciência da Religião: perfil epistemológico da disciplina em 
sua primeira fase no Brasil (1968 a 2000) 

Autor: Leandro Evangelista Silva Castro 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A Ciência da Religião enquanto disciplina acadêmica se consolidou na Europa na 
segunda metade do século XIX, mas tem a sua aparição no Brasil apenas a partir 
do final do século XX. Os primeiros movimentos institucionais datam da década de 
60 na Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (UFJF). Na década 70 a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC SP) e a Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP) também iniciaram processos de implantação da disciplina, porém 
em nível de estudos pós-graduados. Nos anos 90, a UFJF também implanta o seu 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião. O objetivo dessa comunicação 
é apresentar algumas reflexões sobre o perfil epistemológico da disciplina nesse 
período, o qual nomeamos como período de implantação (1968 a 2000). A pesquisa 
se deu através da pesquisa bibliográfica e documental. Concluiu-se: 1) Docentes 
estariam mais guiados por seus vínculos o objeto e menos com o perfil teórico-
metodológica da disciplina. 2) Observa-se que o interesse pelo objeto antecede e 
se sobrepõe à delimitação disciplinar. 3) A Teologia da Libertação pauta temas e 
métodos para disciplina. 4) A Teologia encontra na Ciência da Religião uma forma 
de rever seu estatuto epistemológico e sua cidadania no cenário acadêmico. 5) O 
método interdisciplinar orienta os estudos de religião influenciando o perfil da 
disciplina majoritariamente reconhecida no país como Ciências da Religião. A 
presenta comunicação abordará esses aspectos do ponto de vista crítico, 
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considerando possíveis impactos para as etapas que se seguiram à implantação 
da disciplina no país. 

Palavras-chave: Ciência da Religião; Epistemologia das Ciências da Religião; 
Pesquisa documental 

enbsp; 

 

Nº: 5 

Título da documentação: Historiografia dos estudos da religião no Brasil – dos 
primeiros estudos científicos ao refinamento epistemológico da USP 

Autor: Maurílio Ribeiro da Silva 

Resumo:  
A religião é uma atividade imemorial do ser humano e dos povos em geral. Em 
virtude disso, os estudos da religião possuem registros a partir do século VII AEC. 
No Brasil, a despeito de documentos produzidos por clérigos e funcionários da 
Coroa Portuguesa a partir do século XVI, os primeiros estudos com características 
e metodologias científicas surgiram a partir do século XIX com as pesquisas 
psiquiátricas de Nina Rodrigues (1862-1906), Arthur Ramos (1903-1949), Edison 
Carneiro (1912-1972), Ulisses Pernambuco de Mello (1892-1943) e Albino 
Gonçalves Fernandes (1909-1986). Essas pesquisas centravam-se na análise do 
indivíduo religioso e suas formas de rituais. A abordagem caracterizava-se pela 
utilização do racismo científico, que supunha existir uma inferioridade da raça 
negra e de suas formas de religião de origem africana. Um ponto de refinamento 
científico-epistemológico dos estudos da religião surgiu por ocasião da criação da 
Universidade de São Paulo (USP) em 1934. A contratação de docentes estrangeiros 
como Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide e Émile-G Léonard foi de suma 
importância para o alinhamento do pensamento científico nacional com o 
pensamento científico internacional. Esse alinhamento ocorreu a partir das 
contribuições teórico-metodológicas advindas das Ciências Sociais e da 
Antropologia. O resultado foi o desenvolvimento de novas abordagens sobre o 
fenômeno religioso no Brasil. Por meio do método historiográfico objetivamos 
demonstrar determinadas questões do desenvolvimento epistemológico dos 
estudos da religião nesse período. 

Palavras-chave: Historiografia; estudos da religião; refinamento epistemológico; 
Ciências da Religião. 

enbsp; 
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Nº: 6 

Título da documentação: EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: reflexão 
sobre as noções de disciplinaridade e de interdisciplinaridade  

Autor: Tatiane Aparecida de Almeida 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A noção de disciplina é o ponto central da interdisciplinaridade. Tal afirmação 
implica que a sistematização do ensino e da pesquisa interdisciplinar passa por 
essa condição, ou seja, passa pela disciplinaridade. Porém, enquanto a 
disciplinaridade se assenta na compreensão da fragmentação do conhecimento, o 
método da interdisciplinaridade compreende o conhecimento como um todo. 
Partindo desse pressuposto, esta comunicação tem como objetivo apresentar uma 
reflexão sobre as noções de disciplina e de interdisciplinaridade no contexto da 
discussão epistemológica da disciplina Ciências da Religião.  Nessa perspectiva, o 
que se pretende afirmar é que compartimos do pressuposto de que a disciplina 
Ciências da Religião é uma disciplina autônoma, dedicada à abordagem empírica e 
sistemática de fatos religiosos concretos, de perfil não normativo e que a 
interdisciplinaridade, enquanto método, reflete em grande medida os constituintes 
dessa disciplina, fornece orientação na coleta de dados empíricos e auxilia no 
processo de teorização. Além disso, nosso objetivo é evidenciar que não é pela 
diversidade ou amplitude do espectro disciplinar, característica das Ciências da 
Religião, que se caracteriza a interdisciplinaridade, mas que é o intercâmbio 
teórico-metodológico entre o que é próprio dessas disciplinas com o que é próprio 
da disciplina Ciências da Religião. Reconhecemos que dessa forma se constitui o 
perfil interdisciplinar, em sentido teórico-metodológico, na perspectiva disciplinar.  

Palavras-chave: Ciências da Religião; Epistemologia das Ciências da Religião; 
Disciplinaridade; Interdisciplinaridade; 

enbsp; 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 12 - CARITAS IN VERITATE: TEMAS DE IGREJA E SOCIEDADE A PARTIR 

DA TEOLOGIA DE JOSEPH RATZINGER 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Deus como fundamento do desenvolvimento humano na 
Caritas in Veritate 

Autor: Adriano São João 

Resumo:  
Deus é aquele que garante o verdadeiro desenvolvimento do ser humano. tendo-o 
criado à sua imagem e semelhança.  O homem não é um átomo perdido da 
imensidão do universo, mas uma criatura de Deus. Possui uma natureza destinada 
a se transcender a uma vida sobrenatural. Quando o Estado promove, ensina ou 
impõe formas de ateísmo prático,  rouba dos seus cidadãos a força moral e 
espiritual indispensável para se empenhar no desenvolvimento integral e os impede 
de avançar, com renovado dinamismo, no próprio empenho por uma generosa 
resposta humana ao amor divino. É aqui que se situa a reflexão ratzingeriana sobre 
a necessidade de a sociedade civil e o estado abrirem-se a uma proposta ética 
veluti si Deus daretur, não no sentido de uma pretensão confessional do estado, de 
uma ordem jurídica e moral que derive diretamente da revelação, mas na plena 
assunção da responsabilidade pela dignidade do humanum. Um verdadeiro 
humanismo capaz de promover aquilo que é integralmente humano e que não seja 
fechado à infinitude daquilo que é simplesmente humano e nada mais do que 
humano. Um humanismo aberto, cheio de  tensão, que saiba fazer seu o desejo de 
algo mais, combatendo a tentação de cair numa ideologia reducionista. 

Palavras-chave: Deus; desenvolvimento; dignidade 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Serviço a Deus e ao mundo: um aspecto da eclesiologia 
da Caritas in veritate de Bento XVI 

Autor: Antonio Luiz Catelan Ferreira 

Resumo:  
No n. 11 da encíclica Caritas in veritate, uma afirmação sintetiza um aspecto central 
da eclesiologia do Concílio Vaticano II, especialmente da constituição pastoral 
Gaudium et spes: "A Igreja, estando ao serviço de Deus, serve o mundo em termos 
de amor e verdade". No contexto imediato, a afirmação é feita para evidenciar a 
continuidade entre o ensino da encíclica Populorum progressio, de S. Paulo VI e o 
magistério conciliar. No entanto, ela parece oferecer uma perspectiva privilegiada 
para a compreensão do magistério eclesial em âmbito social e, especificamente, a 
eclesiologia que embasa a encíclica. Na afirmação, ocupa posição central a noção 
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de serviço e a perspectiva que ela abre é de uma compreensão unitária do ser 
eclesial e de sua atuação. O uso do gerúndio na composição reforça essa 
perspectiva. A ocorrência das noções de amor e de verdade, quais modalidades do 
serviço, sugere a hipótese de que aí se encontre uma expressão sintética da 
eclesiologia da encíclica, uma vez que as mesmas noções conformam o título de 
todo o documento. Pretende-se, a partir da afirmação, evidenciar os elementos 
eclesiológicos da encíclica e oferecer uma possível articulação sistemática dos 
mesmos. O exame da afirmação é feito com recurso à noção de serviço proposta 
pelo Concílio Vaticano II e à produção ratzingeriana sobre a mesma noção, 
especialmente nos escritos em que analisa a Gaudium et spes. Especificamente, 
destacam-se as perspectivas oferecidas em vista da superação de dicotomias ou 
articulações insuficientes entre ações eclesiais de caráter religioso e de caráter 
social. 

Palavras-chave: Eclesiologia; Gaudium et spes; Vaticano II; Doutrina social; J. 
Ratzinger 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: O binômio caridade e verdade: seu potencial educativo na 
Caritas in Veritate.  

Autor: Antonio Marcos Chagas 

Resumo:  
Esta comunicação visa abordar a caridade na verdade, de modo a colher seu 
potencial educativo, tendo por base a Encíclica Caritas in Veritate, de Bento XVI. A 
educação mira promover a pessoa, fazendo-a desenvolver potencialidades 
latentes, em prol de seu crescimento integral numa sadia inserção ambiental. 
Supõe-se que a verdade e a caridade hão de contribuir substancialmente para tal 
escopo. A caridade, força mobilizadora do verdadeiro desenvolvimento da pessoa, 
provém do próprio Deus que é Amor eterno, como também a verdade, doadora de 
liberdade (Jo 8,32) e fonte de alegria da caridade (1Cor 13,6). Educar na verdade e 
no amor desenvolve o impulso interior mais legítimo, purificado de carências 
humanas, perspectivando a plenitude encarnada numa existência com sentido e 
motivos sólidos. A verdade testemunhada no amor, proposta com humildade e 
convicção, torna a educação uma epifania da Face de Cristo que é a Verdade (Jo 
14,6). Educar para a caridade na verdade significa promover a genuína 
humanização e proporcionar sadias relações interpessoais, onde a razão e a fé 
desprendem capacidades e habilidades para a inteligência julgar e agir em base a 
valores, expandindo possibilidades de doação, acolhimento e comunhão. A 
educação não se reduz à instrução, mas vai além, na proposta de valores sobre os 
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quais a caridade na verdade se expressa, elevando sobremaneira tais valores a 
patamares humanos e divinos. 

Palavras-chave: Caridade; Verdade; Educação 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Reflexões de Bento XVI sobre a questão ambiental na 
encíclica Caritas in Veritate 

Autor: Ariadini Silva da Cunha 

Resumo:  
A questão ecológica tem sido objeto de um debate global amplo ao longo das 
últimas décadas, não só devido às preocupações com a degradação dos recursos 
ambientais, que resultam num impacto direto na economia mundial, como também 
pela própria ameaça à extinção da vida humana. O discurso sobre a importância da 
preservação da natureza, ao contrário do que muitos pensam, não é novidade 
alguma para a Igreja, que entende que o ser humano, criado à imagem e semelhança 
de Deus e elevado à dignidade de filho por Cristo, deve ser o zelador de toda a 
criação, administrando com caridade todos os bens oferecidos. O Magistério papal 
ao longo dos anos sinaliza que a verdadeira consciência ecológica engloba não 
somente os cuidados com a natureza como implica necessariamente na 
preservação da vida humana e que o caminho para o verdadeiro desenvolvimento 
dos povos passa pelo cuidado e pela partilha dos dons da Criação.  A presente 
comunicação tem por objetivo extrair algumas reflexões a respeito da questão 
ambiental presentes na encíclica Caritas in Veritate, na qual Bento XVI, 
especificamente nos números de 48 a 52 deste documento, aponta que o 
desenvolvimento dos povos se encontra intimamente relacionado com a 
preservação do ambiente natural, reflexo do amor e da verdade do Criador.  

Palavras-chave: Ecologia; Meio Ambiente; Caridade; Bento XVI; Criação 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: TRAÇOS PARA UMA PNEUMATOLOGIA DA LITURGIA NO 
PENSAMENTO DE IOSEPH RATZINGER/BENTO XVI 

Autor: Arthur José Torres da Conceição 

Resumo:  
Nossa comunicação tem por escopo apresentar alguns traços para uma 
pneumatologia da liturgia no pensamento de Ioseph Ratzinger/Bento XVI. Em seus 
diversos escritos sobretudo aqueles que se referem à liturgia em geral encontramos 
forte acento à presença e ação do Espírito Santo no culto cristão. Nosso objetivo é 
percorrer algumas de suas obras enquanto teólogo e papa para extrair os 
elementos apontados da relação entre liturgia e pneumatologia e as suas 
implicações na teologia contemporânea. Para tanto, a metodologia da pesquisa 
bibliográfica possibilitará o aporte para a nossa apresentação. Com isso, será 
identificado o papel do Espírito Santo na liturgia da Igreja. Nosso interesse se 
justifica a partir da proposta do Concílio Vaticano II no qual Ioseph Ratzinger 
participou como teólogo. Embora não houvesse um tratamento específico dado ao 
Espírito Santo no âmbito da liturgia, o Concílio apresentou algumas linhas 
fundamentais que foram desenvolvidas na teologia posterior. Nesse sentido, Ioseph 
Ratzinger inebriado pelo desejo do Concílio apresentou através de seus escritos 
teológicos a sua colaboração. Como Papa, exerceu o magistério na hermenêutica 
de continuidade. Os documentos promulgados sob sua autoridade confirmam a 
realização dos objetivos do Concílio. Dessa forma, o pensamento teológico eclesial 
orientado na verdade, unidade e comunhão pode responder com mais propriedade 
e atualidade às necessidades prementes tanto da Igreja quanto do mundo moderno.  

Palavras-chave: Liturgia; Pneumatologia; Concílio Vaticano II; Ioseph 
Ratzinger/Bento XVI. 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: Um alerta, uma explicação e uma exortação: a ditadura do 
relativismo segundo Joseph Ratzinger/Bento XVI 

Autor: DANILO CORTEZ GOMES 

Resumo:  
Numa sociedade imersa em um emaranhado de pensamentos confusos e 
distorcidos a partir de correntes filosóficas, políticas e ideológicas cada vez mais 
distintas, que na maioria das vezes não se apoiam em bases conceituais e práticas 
que possam ser consideradas confiáveis e salutares para o bem comum, encontra-
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se o que Joseph Ratzinger/Bento XVI denomina de ditadura do relativismo, tema 
central desse estudo realizado com base numa pesquisa bibliográfica na obra 
ratzingeriana/beneditina, visto que esse assunto foi motivo de reflexões, debates e 
pronunciamentos enquanto cardeal e depois como papa, permeando os diversos 
momentos de sua vida. Nesse sentido, este trabalho buscou compreender o 
conceito e as especificidades da ditadura do relativismo no pensamento de Joseph 
Ratzinger/Bento XVI, analisando-a no contexto atual, especialmente quando se 
observa uma vasta pluralidade de ideias que em diversas ocasiões influencia no 
surgimento de discussões e enfrentamentos de concepções opostas e conflitantes, 
seja no campo político, social, cultural ou econômico. Para o teólogo alemão, uma 
reflexão sobre a ditadura do relativismo é necessária para a sociedade hodierna, 
pois trata de questões como liberdade, princípio da maioria, secularização, relação 
entre Estado e as religiões na perspectiva de uma autonomia da esfera política em 
relação à esfera religiosa, dentre outras. Por fim, este estudo sobre a ditadura do 
relativismo se revela como um alerta, uma explicação e uma exortação de Joseph 
Ratzinger/Bento XVI. 

Palavras-chave: Ditadura; Relativismo; Bento XVI; Verdade; Secularização. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: A misericórdia como método para a superação dos 
antagonismos eclesiais 

Autor: Darvan Hernandez da Rosa 

Resumo:  
O Concílio Vaticano II trouxe para a Igreja Católica uma atitude nova em relação ao 
diálogo com o mundo moderno, passando da desconfiança para a empatia e 
abertura. Outra característica da Igreja pós-conciliar é sua pluralidade, que 
contrasta com sua expressão monolítica anterior.  Esta pluralidade se manifesta 
nas diferentes teologias, movimentos, comunidades, expressões litúrgicas, 
ministérios, interpretações bíblicas, perspectivas morais etc. Toda esta diversidade 
trouxe, sem dúvida, um fortalecimento da vida eclesial ad intra. No entanto a 
possibilidade desta variedade fez surgir alguns fenômenos que causam estranheza 
e perplexidade, muitos deles movidos não pela busca de aprofundamento da fé, mas 
influenciados por ideologias dominantes, guiadas, muitas vezes, por concepções 
estranhas ao cristianismo.  São expressões destes fenômenos o surgimento de 
movimentos tradicionalistas ultraconservadores por um lado, e de fiéis que 
publicamente rechaçam alguns ensinamentos morais fundamentais da Igreja por 
outro. Os primeiros hoje querem fazer voltar para a Igreja elementos já superados 
na vida eclesial além de criticar duramente o Papa Francisco, bispos, conferências 
episcopais usando as mídias sociais para atingir muitas pessoas, especialmente 
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os jovens. Os segundos podem ser contados, por exemplo, como aqueles que se 
dizem católicos a favor do aborto. A única maneira de ajudá-los é com a 
misericórdia., com a mesma postura que a Igreja tem ad extra. Não há melhor 
remédio para o pecado do que a misericórdia. No entanto há que se diferenciar os 
que são movidos de má-fé pela ideologia daqueles que autenticamente buscam 
uma coerência maior com o Evangelho. 

Palavras-chave: Misericórdia; diálogo; tradicionalistas; dissenção 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Esperança e salvação na Spe Salvi 

Autor: Eduardo Vasconcelos de Souza 

Resumo:  
Diante de uma situação angustiante e do sofrimento na vida humana, acentuados 
pela miséria advinda destes tempos de pandemia pela Covid-19, a desesperança 
provoca reações e questionamentos diversos, com destaque às questões mais 
profundas da existência.  A reflexão da Igreja aponta a Teologia da Esperança como 
um caminho capaz de dialogar com a sociedade e recriar um estado de ânimo, 
reerguendo o humano no decorrer da história. Assim, como virtude e fármaco, a 
Esperança alimentada pela fé apresenta-se como uma força imperativa e empenho 
para um futuro melhor que o presente. Este ato de esperar, a partir do Crucificado e 
Ressuscitado, qualifica as atividades humanas com a caridade. A teologia do papa 
Bento XVI, presente na Spe Salvi, contribui neste processo de pensar a realidade e 
a vida de fé. A primeira parte desta comunicação, diante das dificuldades da 
existência causadas pela pobreza e enfermidades, apresenta os lugares da 
esperança na oração e na vida quotidiana. A segunda parte apresenta o Juízo que 
cria perspectivas performativas da existência humana rumo ao encontro com o 
Senhor. O objetivo almejado consiste em apontar a Teologia da Esperança, presente 
na Encíclica Spe Salvi, como norteadora da prática cristã e do compromisso de fé 
em vista da comunhão entre as pessoas e seu compromisso histórico. 

Palavras-chave: Teologia da Esperança; Compromisso histórico; Ratzinger; 
Escatologia. 

enbsp; 
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Nº: 9 

Título da documentação: A Caritas in Veritate na Doutrina Social da Igreja 

Autor: Geraldo Luiz Borges Hackmann 

Resumo:  
A comunicação visa apresentar a Caritas in Veritate no conjunto da Doutrina Social 
da Igreja, destacando, de modo particular, a originalidade desta Encíclica em 
relação aos demais textos do Magistério pontifício anterior. A Encíclica do papa 
Bento XVI traz um elemento novo em relação aos demais escritos do ensino social 
da Igreja, que é a Verdade. Este elemento inaugura uma nova forma de abordagem 
da questão social, pois vai além do tema da justiça social, como teve incício a 
primeira encíclica social, a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Para a época, este 
documento foi inovador e faz com que a Igreja Católica tenha uma doutrina clara 
sobre a quetão social. As encíclicas socias que se seguiram após esta, continuaram 
a aprofundar esta temática, embora, de forma óbvia, procuraram aplicar para a 
situação social nova surgida com o passar do tempo e das situações que foram se 
transformando com o progresso da sociedade humana.Agora, o Papa Bento XVI 
apreenta um novo critério para o ensino social da Igreja: a verdade. Isso significa 
que nos dias de hoje, diante da complexidade das situações novas diante do 
progresso galopante do mundo hodierno, é necessário acrescentar outros 
elementos para a justa avaliação da questão social.É nesta perspectiva que a 
comunicação exporá o texto da Caritqas in Veritate. 

Palavras-chave: Doutrina Social da Igreja; Caritas in Veritate; Verdade; Bento XVI. 

enbsp; 

 

Nº: 10 

Título da documentação: As Sementes da Verdade do Lógos: reflexões sobre a 
Catequese de Bento XVI sobre Justino, o Mártir. 

Autor: Heber Ramos Bertuci 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Justino, o Mártir (100 – 165), possuía grande estima pela filosofia grega, mesmo 
após sua conversão: ele aprofundou o diálogo do cristianismo com a razão ao 
elaborar o conceito da absoluta transcendência de Deus. Em uma de suas 
catequeses sobre os Pais da Igreja, o Papa Bento XVI resumiu, de modo magistral, 
alguns temas defendidos por Justino, sendo, um deles, o reconhecimento de que o 
λόγος, a razão universal que causa a ordem e a harmonia das coisas, era Jesus 
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Cristo, o que ampliava e purificava o conceito grego do logos de Heráclito: se este 
considerava o logos  não como realidade transcendente ou inteligência ordenadora 
à parte do mundo, mas algo de imanente, um tipo de lei intrínseca e existente nas 
coisas; para Justino, o Antigo Testamento e a mensagem do Evangelho ensinam 
que o Logos não se confunde com sua criação, fazendo com que ela se torne 
emanação de si, mas faz com que ela apreenda dele por meio das sementes do 
Verbo (ou “sementes da verdade”), concedidas por Deus, em Cristo, e presentes em 
cada ser humano ao manifestar-se de modo particular na ética, de acordo com 
valores absolutos e universais. Ratzinger entende que Justino caracterizou o 
cristianismo como a verdadeira filosofia por duas razões: a primeira é por ter 
enfatizado que a tarefa mais importante do filósofo é perguntar por Deus; a segunda 
é por entender que a atitude do filósofo verdadeiro é viver segundo Logos, sendo 
cristão. 

Palavras-chave: Bento XVI; Justino, o Mártir; Lógos; Sementes do Verbo; Verdade; 
Fé e Razão 

enbsp; 

 

Nº: 11 

Título da documentação: A estrutura de Efésios como chave de leitura para a Caritas 
in Veritate 

Autor: HEITOR CARLOS SANTOS UTRINI 

Resumo:  
A Encíclica "Caritas in Veritate" recebeu seu nome a partir de um trocadilho feito 
pelo Papa Bento XVI do texto de Ef 4,15 que diz "seguindo a verdade em amor 
(veritas in caritate), cresceremos em tudo em direçao àquele que é a Cabeça, 
Cristo". A presente comunicação tem por objetivo estabelecer um paralelo entre a 
estrutura e os principais temas da Carta aos Efésios e o documento papal. O texto 
de Efésios pode ser dividido em dois momentos distintos: primeiramente, o autor 
apresenta o plano de Deus como pura graça e doação. Na segunda parte, o Apóstolo 
procura extrair as consequências dessa realidade para a comunidade cristã. Tal 
plano literário pode oferecer uma espécie de fio condutor para a leitura de “Caritas 
in Veritate”, uma vez que a relação com o outro e o compromisso com a justiça 
nascem a partir do encontro com Deus e da tomada de consciência de que a Igreja 
da graça de Cristo. Como recorda o próprio papa, "A caridade na verdade, que Jesus 
Cristo testemunhou com a sua vida terrena e sobretudo com a sua morte e 
ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de 
cada pessoa e da humanidade inteira”. É a partir do encontro com Cristo que o agir 
cristão encontra sentido e força. 

Palavras-chave: Efésios; Caritas in Veritate; compromisso cristão 
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Nº: 12 

Título da documentação: ASSEMBLEIA LITÚRGICA, SINAL DE ESPERANÇA E 
RENOVAÇÃO NO CENÁRIO DE PÓS-PANDEMIA 

Autor: Joaquim Francisco Batista Resende 

Resumo:  
A história de salvação do povo cristão foi construída com momentos comunitários, 
desde a experiência vivida na assembleia do Sinai às reuniões pós-pentecostais, 
que no NT tornam-se sinal, sacramento. Estamos vivendo um momento único: 
somos postos diariamente diante da finitude humana. A pandemia da COVID 19 deu 
um novo rumo à vida social e religiosa, trouxe preocupações e inquietações, 
principalmente quanto a participação  do povo nas atividades eclesiais. A 
assembleia litúrgica por excelência é aquela eucarística. É o momento em que o ato 
simbólico, ritual e festivo da liturgia insere a comunidade no mistério de Cristo e da 
Igreja. Deus chama os homens à aliança,  deseja que caminhem juntos (synodos). 
Partindo do conceito de assembleia, como  reunião em andamento e considerando 
a afirmação de Ratzinger  de que o “reunir-se em assembleia para a celebração dos 
sagrados mistérios não é algo de adicional para a Igreja, mas a sua própria forma”, 
esta comunicação busca apresentar pistas possíveis para a recomposição dos 
laços sociais comunitários rompidos pela pandemia, visto que se a Igreja não se 
reunir, ela perderá forças e se extinguirá. Há que se tornar real a existência teologal 
da fé, esperança e caridade. Compartilhar o mesmo espaço, condividir os mesmos 
momentos, participar do ato celebrativo são passos do mesmo agir capaz de 
construir um novo tempo. Os dados foram levantados informalmente em contatos 
pessoais, leituras e noticiários para  apontar os reflexos e ganhos para a vida 
comunional com a retomada das celebrações presenciais. 

Palavras-chave: Assembleia; Reunião; Celebração; Participação; Pandemia COVID 
19. 

enbsp; 
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Nº: 13 

Título da documentação: O serviço litúrgico dos acólitos na perspectiva 
hermenêutica de Bento XVI: uma leitura pós-conciliar 

Autor: José Tadeu de Almeida 

Resumo:  
Esta comunicação tem o objetivo de situar uma reflexão concernente à Liturgia na 
Igreja Católica no século XXI, resgatando a dimensão social e histórica do serviço 
dos acólitos não-instituídos. Para dar embasamento estrutural e teórico a esta 
proposta, pretende-se resgatar os estudos litúrgicos de Joseph Ratzinger (Bento 
XVI) no período subsequente ao Concílio Vaticano II. A revivescência do acolitado 
no século XXI, mesmo em uma dimensão não-instituída, abriu espaço para a 
criação de grupos de jovens de espiritualidade intrinsecamente eucarística, que 
encontram, na comunidade de fé, um ambiente de experiência religiosa objetiva, 
mediada pela ação institucional, que se associa à dimensão subjetiva/interior, com 
a capacidade de consolidar cosmovisões religiosas embasadas em uma 
contemplação dinâmica da Eucaristia no espaço celebrativo.Pretende-se, assim, 
destacar as contribuições do Motu Proprio Summorum Pontificum e suas 
repercussões no serviço litúrgico dos acólitos, destacando aspectos imagéticos e 
doutrinários em uma perspectiva histórica, que seja capaz de contemplar aspectos 
contemporâneos do serviço litúrgico e introjetá-los em uma abordagem cuja 
hipótese destaca a dimensão agregativa do serviço litúrgico entre adolescentes e 
jovens. Com maior particularidade, serão analisados os excertos de discursos 
focados na dimensão litúrgica e acolhimento aos acólitos não-instituídos em suas 
peregrinações internacionais (2006 e 2010). Nestas alocuções, observa-se um 
enfoque voltado à dimensão espiritual do acólito, reforçando a dimensão do serviço 
litúrgico a partir de uma espiritualidade eucarística e missionária. Neste diapasão, 
desvelam-se abordagens hermenêuticas que viabilizam a compreensão da 
Teologia Litúrgica de Joseph Ratzinger para o momento atual.  

Palavras-chave: Teologia; Liturgia; Concílio Vaticano II; Acolitado; Juventude. 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: Democracia, liberdade e autoritarismo em Joseph 
Ratzinger 

Autor: Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Resumo:  
A obra de Joseph Ratzinger abrange, principalmente, temas de teologia 
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fundamental e dogmática. Sua atenção às adversidades do mundo o levou a alargar 
sua reflexão incluindo temas ligados à sociedade ocidental. Entre os assuntos de 
sua reflexão, propusemo-nos investigar sua análise sobre a democracia no 
ocidente. Para alcançar nosso intento, selecionamos as obras ratzingerianas cujo 
objeto central versava sobre a questão da democracia. Usamos o método analítico 
para a leitura das obras e o método crítico para colher os contributos delas 
advindos. Das pesquisas, vimos que Ratzinger parte da ideia comum de que a 
Democracia seria o sistema de governo que mais garante a liberdade individual, em 
contraste com os regimes autoritários que devastaram a Europa no século XX. A 
partir daí, ele analisa a compreensão atual de liberdade, concluindo que ela é 
entendida como autonomia absoluta, desligada da verdade e em contraste com 
qualquer esfera heterônoma. Tal compreensão faz da consciência individual a única 
instância à que o sujeito deve se submeter. Esta ideia de liberdade abre espaço para 
um novo modo de autoritarismo, aquele democrático. Isso se dá, pois, a 
absolutização da liberdade e da consciência individual, sem vínculos com valores 
ou verdades universais e imutáveis, que ele chama de pré-políticos, termina por 
criar condições para que os mais fortes se imponham “democraticamente” sobre 
os demais. A conclusão que Ratzinger chega é que, como cristãos, somos 
chamados a testemunhar nossa fé na Verdade, única capaz de tornar o homem livre 
em vista de construir uma autêntica democracia. 

Palavras-chave: Democracia; Liberdade; Autoritarismo; Consciência; Verdade 

enbsp; 

 

Nº: 15 

Título da documentação: Economia a serviço do desenvolvimento humano e social: 
contribuições de Bento XVI e sua Caritas in Veritate 

Autor: Michelle Figueiredo Neves 

Resumo:  
Ao celebrar os mais de quarenta anos da publicação da Carta Encíclica Populorum 
Progressio, Bento XVI retomou o tema do desenvolvimento humano integral, no 
contexto do início do século XXI, sob o desafio de buscar uma nova síntese 
humanista, diante de uma crise econômica de grande monta. Para isso, o Pontífice 
exorta a superação da visão materialista, através da caridade na verdade, tema que 
dá título a sua terceira Carta Encíclica. Bento XVI afirma que caritas in veritate é a 
força propulsora principal para o desenvolvimento de cada pessoa e da 
humanidade inteira, a partir de dois argumentos: a caridade impele as pessoas a 
comprometerem-se com coragem e generosidade nos campos da justiça e paz 
social e, conjugada à verdade passa a ser entendida pelos indivíduos na sua riqueza 
de valores, reconhecida como expressão de autêntico humanismo e como elemento 
fundamental nas relações humanas. A presente comunicação busca destacar o 
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fundamento teológico da abordagem Papal sobre a economia, a partir da 
conjugação da caridade com a verdade, como fatores indispensáveis para o 
desenvolvimento humano e social. Para tanto, analisa as contribuições trazidas por 
Bento XVI em sua Caritas in Veritate, segundo as propostas da Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes. Sob tal perspectiva, o estudo se alia ao pensamento de 
Bento XVI que, através de uma argumentação teológica articula a caridade, a 
verdade e o desenvolvimento humano integral e os coloca em diálogo com a 
sociedade secularizada, reafirmando a responsabilidade social e a solidariedade 
como missão da Igreja. 

Palavras-chave: desenvolvimento humano integral; doutrina social da Igreja; 
economia; responsabilidade social; Joseph Ratzinger 

enbsp; 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Cristologia integral para o ser humano integral: alguns 
acenos cristológicos da Caritatis in Veritatis 

Autor: Pe. Renato da Silva Machado 

Resumo:  
A cristologia é o ponto central de toda a teologia por se tratar da revelação de Deus 
na pessoa de Jesus Cristo, o qual ao revelou, ao mesmo tempo, o Rosto trinitário de 
Deus e a dignidade da pessoa humana.  Através de Jesus Cristo se percebe que 
Deus e ser humano não são antagônicos, como pensavam alguns filósofos. Ao 
contrário, Nele, sobretudo no seu mistério pascal, se verifica um Deus que visa 
estabelecer a vida integral do ser humano, chamado-o a salvação em corpo e alma. 
Neste sentido, nos propomos aqui, a estudar a cristologia presente no documento 
pontifício Caritatis in Veritatis, buscando aurir dele alguns elementos que 
corroboram a edificação de uma cristologia capaz de contribuir eficazmente para a 
formação de uma sociedade em que o ser humano seja valorizado enquanto tal.  
Nos utilizaremos do método analítico, através do qual buscaremos evidenciar os 
acenos cristológicos presentes no texto apresentando-os na sua perspectiva da 
valorização do ser humano integral.Como resultados de nossa pesquisa visamos 
dois: em primeiro lugar, o conhecimento da cristologia presente na Carta encíclica 
Caritatis in Veritatis e, em segundo lugar, a proposição da cristologia como uma 
reflexão oportuna e necessária para a valorização da dignidade da pessoa humana.  
Enfim, esta reflexão, contribuirá para apresentar uma cristologia que tenha sentido 
na sociedade odierna e que possa dar um norte em sua na transformação em vista 
da plena dignidade da pessoa humana.   

Palavras-chave: cristologia, ser humano, integral 
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enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: Caritas in veritate e a lógica do dom: da antropologia à 
Doutrina Social da Igreja 

Autor: Rudy Albino de Assunção 

Resumo:  
Caritas in veritate, de Bento XVI (2009) foi uma resposta da Igreja à grave crise 
econômico-financeira de 2008. Bento XVI, depois de explorar a relação entre 
verdade e caridade e a importância de Deus e do Evangelho para o desenvolvimento 
humano integral, apresenta um dos eixos da encíclica (nn. 34-42): a “experiência do 
dom”. Sua abordagem se assemelha àquela do sociólogo e antropólogo francês 
Marcel Mauss (1872-1950), em seu Ensaio sobre a dádiva, que estudou a 
circularidade da obrigação de dar – receber – retribuir. Ou seja, a dádiva é um 
elemento constituinte das atividades e das relações econômicas. Isso mostra a 
natureza profundamente antropológica da CiV. Tanto que Bento XVI defende um 
diálogo entre as diversas ciências sociais com a teologia e a metafísica, pedindo 
“um aprofundamento crítico e axiológico da categoria da relação” (n. 53) e da “visão 
metafísica da relação entre as pessoas” (n. 54), na qual está o fundamento da 
relação pessoa-comunidade. A revelação cristã desvela o fundamento da 
antropologia: a “interpretação metafísica do humanum na qual a relação seja 
elemento essencial” (n. 55). O papa finaliza sua argumentação retomando a 
acentuação antropológica do documento: o primeiro capital é a pessoa. Por isso 
mesmo ele retoma explicitamente Paulo VI reafirmando que “a questão social se 
tornou radicalmente antropológica” (n. 75). Em sua, CiV conjuga antropologia 
cultural e antropologia filosófica (de orientação metafísica) e, com isso, apresenta 
um fundamento de base racional e empírica ao lado daquele oriundo da Revelação 
para a Doutrina Social da Igreja. 

Palavras-chave: Caritas in veritate;  Doutrina Social da Igreja; antropologia; 
metafísica 

enbsp; 
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Nº: 18 

Título da documentação: A interpenetração entre cristianismo e metafísica grega a 
partir da Encíclica Caritas in Veritate 

Autor: Thales Maciel Pereira 

Resumo:  
Joseph Ratzinger-Bento XVI dedicou especial atenção à reflexão sobre as relações 
entre o cristianismo e a metafísica grega, de modo a estudar detidamente o que 
chamou de o “Deus da fé” e o “Deus dos filósofos”. Para o Papa teólogo, não foi 
uma coincidência o fato de o cristianismo, já na fase de sua formação, haver 
penetrado no mundo grego e ser defrontado com o tema do entendimento e da 
verdade. Compreende-se que o cristianismo histórico é inseparável da 
interpenetração entre a herança bíblica e o pensamento grego. Assim, no horizonte 
cristão há uma opção decisiva pelo Logos, isto é, pela verdade do ser. Esta opção, 
todavia, não é irrefletida, mas crítica. A teologia cristã não somente se diferencia da 
perspectiva filosófica ao separar da natureza universal o Ser que a fundamenta, 
como também ao inserir a noção de amor como o fundamento do real. Segundo a 
visão cristã, o Logos não se caracteriza como mera razão matemática, mas como 
amor criador que se compadece das criaturas. Desse modo, vislumbra-se o 
binômio contido na Encíclica Caritas in Veritate: Caridade-Verdade é a mais 
autêntica expressão da estreita relação entre cristianismo e filosofia. Na referida 
encíclica, os elementos dessa temática, já contidos no pensamento teológico de 
Joseph Ratzinger, arvoram-se no amplo contexto da Doutrina Social da Igreja e 
indicam balizas importantes para a convivência social em vista de um 
desenvolvimento humano integral de alcance universal. 

Palavras-chave: Joseph Ratzinger; Cristianismo; Filosofia; Logos; Caridade. 

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: Humanismo integral a partir da Caritas in Veritate 

Autor: Tiago de Fraga Gomes 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Resumo:  
A presente comunicação tem como referencial teórico a Encíclica Caritas in Veritate 
do Papa Bento XVI. Na Caritas in Veritate, Jesus Cristo é a chave de leitura para um 
humanismo integral que visa o bem de cada pessoa humana e de toda a 
humanidade, na caridade e na verdade. O amor na verdade – caritas in veritate – é 
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um desafio sempre atual para a teologia enquanto intellectus fidei que reflete sobre 
o bem da pessoa humana em sua totalidade, à luz da fé e dos valores cristãos. 
Como objetivo geral, busca-se refletir sobre um humanismo que contemple a 
integralidade da vocação humana. Especificamente, pretende-se trabalhar um 
humanismo sob três perspectivas: a) Perspectiva teológica: a verdade mais 
profunda do ser humano está em Deus que é amor; b) Perspectiva ética: o amor a 
Deus necessariamente leva à prática do amor ao próximo; c) Perspectiva social: o 
amor autêntico ao ser humano todo e a todo ser humano visa o bem comum e a 
promoção de um desenvolvimento social integral. O método de abordagem 
utilizado é o teórico-bibliográfico. Como possíveis resultados, almeja-se que a 
reflexão a respeito de um humanismo integral, na caridade e na verdade, leve a 
edificar um autêntico desenvolvimento social. Conclui-se que a caridade contempla 
a pessoa humana em sua integralidade e requer o bem comum. A vivência da 
caridade à luz da verdade leva a pessoa humana a realizar sua natureza mais 
profunda e sua vocação mais sublime enquanto imago Dei, pois “Deus é amor” (1Jo 
4,16). 

Palavras-chave: Humanismo; Caridade; Verdade; Desenvolvimento; Bento XVI 
enbsp; 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 13 - JUDAÍSMO DO SEGUNDO TEMPLO E CRISTIANISMO PRIMITIVO 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: Cristianismo Primitivo: um olhar das Ciências da Religião 

Autor: Antônio Teles Rodrigues 

Instituição Financiadora: Universidade Metodista de São Paulo 

Resumo:  
O objetivo da presente comunicação visa promover uma interlocução a partir de um 
recorte do nosso projeto de pesquisa: (O uso do lógos: um estudo a partir do 
judaísmo do segundo templo, do mundo greco-romano e de João 1.1-18). A 
metodologia se baseia na exposição do conteúdo mirando a emancipação da troca 
e do diálogo. O recorte aborda o tema do Cristianismo Primitivo a partir de um olhar 
das Ciências da religião. Destaca que nas sociedades contemporâneas, ainda se 
vive a religião como pertença. Isso sugere que ainda hoje persiste a tendência de 
grupos também continuarem se organizando em torno de determinadas lideranças. 
Entre os fatores relacionados à questão, destacam-se dois problemas: um aponta 
para lideranças que insistem no fenômeno de que a Bíblia tem que corresponder à 
realidade externa, a uma literalidade literária baseada em um fundamentalismo 
dogmático pós-moderno que não condiz com o fundamentalismo histórico e muito 
menos com a origem do Cristianismo Primitivo. O segundo revela a prática de 
preconceito justificada pelo fundamentalismo literário religioso brasileiro, como se 
Deus, Jesus, os primeiros cristãos ou as Escrituras tivessem a ver com tal 
comportamento. A partir de um olhar mais minucioso, há de se perceber que até o 
II século d.C não havia uma separação clara entre as fronteiras do judaísmo e do 
Cristianismo, pois ainda estavam muito juntas e indefinidas e que os primeiros 
cristãos não somente frequentavam as sinagogas, mas também praticavam os 
rituais judaicos a partir do uso de ritos e mitos. 

Palavras-chave: Cristianismo Primitivo; Ciências da Religião; Narrativas 
historiográficas; Liderança cristã na pós-modernidade; Preconceito literário 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: E aos pobres é anunciado o Evangelho: Uma perspectiva 
do Messias-Profeta no Evangelho de Lucas 

Autor: Daniel Neves Stephen 

Instituição Financiadora: CAPES - UMESP 
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Resumo:  
Esta pesquisa visa apresentar Jesus como o Messias-Profeta que anuncia as boas-
novas do evangelho aos pobres na perspectiva do Evangelho de Lucas. O objetivo 
geral da pesquisa é compreender a importância deste tema para a sociedade como 
um todo. Apesar do referencial da pesquisa tratar de um ensino de Jesus que foi 
ministrado a mais de dois mil anos é um tema que continua atual. Onde se percebe 
uma sociedade cuja concentração de riquezas está cada vez mais dominada por 
um grupo pequeno de pessoas e sua grande maioria vive na pobreza. Por isso, a 
mensagem profética de Jesus ainda ecoa como esperança para o pobre e juízo 
contra o rico. Diante disso, esta pesquisa procurará responder a seguinte questão: 
Qual a importância da atividade messiânica e profética de Jesus em anunciar aos 
pobres o evangelho do Reino de Deus? Por meio da pesquisa bibliográfica, mediante 
reflexões descritivas e com base nos autores como: Lockmann, Casalegno, 
Marguerat, Jeremias, dentre outros teóricos teceu-se a fundamentação desta 
temática. Nesta linha investigativa, percebeu-se que o Evangelho de Lucas 
contribuiu significativamente com a cristologia ao apresentar Jesus como 
Messias-Profeta, sobretudo, ao pontuar que como profeta tinha a missão de 
evangelizar os pobres. Este trabalho pretende despertar o interesse das pessoas 
com a mensagem do profeta de Nazaré que revelou a prioridade do Reino de Deus 
que é o pobre.  

Palavras-chave: Jesus; Messias-Profeta; Profetismo; Pobre; Lucas. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Os processos de comunicação no Cristianismo Primitivo: 
considerações acerca da relação entre oralidade e cultura escrita 

Autor: Iuri Nunes 

Resumo:  
Ao longo das últimas décadas, observa-se o crescimento de vários estudos 
preocupados em revisitar o movimento religioso surgido na Palestina durante o 
século I d. C., o qual serviu de base para a formação das religiosidades cristãs. Tal 
movimento, amplamente denominado como Cristianismo Primitivo, empreendeu 
várias dinâmicas socioculturais que foram representadas na literatura cristã 
primitiva. Entre as principais atividades, podem-se destacar as dinâmicas de 
comunicação efetuadas por esse movimento religioso e que contribuíram para a 
divulgação e preservação das tradições de/sobre Jesus. Sabe-se que as primeiras 
gerações do Cristianismo Primitivo assumiram a tarefa de propagar a memória de 
Jesus predominantemente a partir de comunicações orais.  Ao mesmo, esse 
movimento religioso do século I d.C. foi se organizando em termos de uma 
comunidade textual. Partindo dessas discussões, este presente trabalho pretende 
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apresentar uma abordagem acerca dos processos de comunicação efetuados 
durante o Cristianismo Primitivo, baseando-se nos recentes estudos sobre a 
relação entre cultura oral e cultura escrita. Com isso, apontar-se-á para a 
importância de discutir um modelo específico de textualidade e oralidade no 
Cristianismo Primitivo, onde cada um desses processos de comunicação deve ser 
concebido como instâncias das tradições cristãs primitivas que se desenvolveram 
a partir de uma relação mútua, tensa e criativa. 

Palavras-chave: Cristianismo Primitivo; Oralidade; Cultura escrita 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: A Tradição de Jesus em epístolas Protopaulinas: Coríntios 
e Filipenses 

Autor: Josemir José de Carvalho Júnior 

Resumo:  
Ao observar a literatura cristã primitiva, é preciso considerar a dinâmica que 
envolvia as comunidades dentro de suas redes textuais. Os textos das origens do 
cristianismo emergiam a partir do intercâmbio das memórias que circulavam nos 
seus diversos ambientes, memórias essas que eram tanto absorvidas quanto 
expandidas de acordo com as vivências comunitárias, a fim de responderem 
questões próprias de cada grupo. Quando se considera essa característica na 
produção, afasta-se da ideia de uma dependência direta dos textos documentados, 
considerando-se, por outro lado, a dinâmica presente na recepção dos ensinos e, 
consequentemente, os intertextos por ela gerados. A teoria da Tradição de Jesus 
leva em consideração a circularidade de memórias comuns vinculadas ao próprio 
Jesus e que eram preservadas nas dinâmicas comunitárias, adaptadas a cada 
contexto. A literatura paulina representa um importante conjunto dos textos 
canônicos, o que justifica a importância de sua observação no estudo de tradições 
dentro do cristianismo primitivo na bacia do mediterrâneo. Este trabalho será 
focado em uma apresentação prática de possíveis tradições recuperadas pelo 
apóstolo Paulo em trechos das duas epístolas aos Coríntios e também na de 
Filipenses, buscando compará-los a outros textos que também circulavam naquele 
ambiente (sobretudo os evangelhos, por, diretamente fazerem menções a ensinos 
de Jesus) e, assim, perceber de que forma essas memórias eram recuperadas pelo 
apóstolo. 

Palavras-chave: Memória; Tradição; Cristianismo Primitivo; Coríntios; Filipenses 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: UM ESTUDO COMPARATIVO DE TEORIAS DO 
PROTOCRISTIANISMO E DA SEPARAÇÃO DE CAMINHOS ENTRE CRISTÃOS E 
JUDEUS 

Autor: Lucas Lima Martins Fridman 

Resumo:  
A presente comunicação, através de uma revisão bibliográfica, tem por objetivo 
apresentar através desse estudo comparativo, teorias do Protocristianismo e da 
divisão de caminhos entre judeus e cristãos. A primeira delas é a teoria do parting 
of the way, que foi aceita por muitos anos como a última palavra no que tange a 
separação das duas tradições religiosas. Tal corrente histórico-teológica 
preconizava um antagonismo entre as duas tradições, presente já no primeiro 
século, e por conseguinte, um afastamento precoce entre elas, produzindo a ideia 
de que judaísmo e cristianismo sempre foram independentes. Todavia, com o 
passar dos anos, a corrente denominada the ways never parted, aparece para dar 
uma visão menos rígida dessa separação, argumentando que as duas tradições 
permaneceram juntas ao longo dos primeiros séculos, mostrando assim as bases 
judaicas do cristianismo, em sua teorização. Dessa forma, é possível analisar quais 
os discursos corroboraram para o afastamento dessas tradições, tal como foi visto 
no século IV, na oficialização do cristianismo como religião independente. Atrelada 
a essas duas ideias principais, essa comunicação, para conceituar tais teorias, 
lança as bases iniciais do cristianismo, trazendo a discussão sobre a pluralidade 
do protocristianismo no primeiro século ED, argumentando que a despeito de existir 
uma pluralidade sociológica e geográfica, existia uma unidade teológica, que 
norteou o cristianismo nos primeiros dois séculos. Concluiu-se que tal unidade 
norteadora perde sua força gradativamente nos próximos séculos, como resultado 
da narrativa antijudaica da patrística, resultando na separação definitiva das duas 
tradições no quarto século ED. 

Palavras-chave: Protocristianismo; Cristianismo; Judaísmo; Separação; Tradições. 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: "Assim está escrito": a Septuaginta como fonte para a 
mensagem messiânica do Segundo Testamento 

Autor: Marcelo da Silva Carneiro 

Resumo:  
A presente comunicação terá como objeto a análise do uso da Septuaginta (LXX) 
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por autores do Segundo Testamento, compreendendo a inserção cultural e 
teológica da tradução da Bíblia Hebraica para os cristianismos de origem. A LXX foi 
elaborada num contexto de diáspora e diálogo dos judeus com o mundo helênico. 
Essa aproximação fez com que a identidade judaica se ampliasse, não havendo 
uma delimitação muito clara sobre o que era ser judeu. Por isso, pessoas que não 
tinham nascidas judias eram admitidas nas sinagogas, podendo apenas frequentar 
para aprender, como os simpatizantes, ou mesmo se tornarem judeus, como os 
prosélitos. A difusão da LXX entre os judeus se deu nesse contexto, tanto para os 
de fora que desejam ingressar, quanto para os de dentro, que viviam na diáspora, e 
tinham se afastado do hebraico como língua de uso litúrgico. Isso tornou a tradução 
grega o melhor caminho para manter o contato com as tradições e normativas do 
povo. Quando Jesus e seus seguidores surgiram no cenário judaico do século 1 EC, 
estavam inseridos nesse contexto. Por isso, o objetivo desta comunicação é 
demonstrar que os seguidores de Jesus se fundamentaram na LXX para 
estabelecer sua mensagem a respeito do Cristo, o que possibilitou, inclusive a 
grande difusão da mensagem do Evangelho entre outras regiões do império romano 
e além dele.  Na comunicação demonstraremos essa questão foi trabalhada no 
Segundo Testamento, na sua mensagem messiânica sobre Jesus. 

Palavras-chave: Segundo Testamento; Septuaginta; Cristologia; Jesus; Escrituras 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: A relação entre poiésis e profecia: fenômeno poético na 
literatura do profetismo bíblico 

Autor: Matheus Eduardo de Oliveira Rocha 

Instituição Financiadora: Universidade Metodista de São Paulo 

Resumo:  
Dentre tantas possibilidades, o profetismo bíblico pode ser compreendido como 
fruto da relação entre experiência religiosa e articulação inventiva da linguagem, na 
medida em que registrou, de modo literariamente diverso, o cotidiano do povo com 
sua percepção do divino.  Todavia, tanto a pesquisa moderna, quanto a 
aproximação confessional, têm, por vezes, negligenciado seu caráter poético, por 
uma percepção unívoca de sentido. Enquanto reflexão e resposta a tal situação, a 
comunicação perpassará por três etapas centrais. Na primeira, será feita uma breve 
apresentação sobre as possibilidades de se pensar o diálogo entre religião e 
poética, partindo da noção de que o transpassar do ser humano manifesta-se em 
sine qua non com a potencialidade linguística. Indica-se, também, que ambas se 
intersecionam no mesmo locus fundante, a antropologia, na busca do humano pelo 
excesso de sentido. Em sequência, a segunda parte consistirá em apontamentos 
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sobre a Bíblia como literatura, pois nela, arte poética e reflexão religiosa se mostram 
inseparáveis e transportam-se mutuamente. Como desdobramento, a terceira 
seção do trabalho indicará a possibilidade de um horizonte literário para a leitura 
da profecia bíblica. Desvelará a noção da relevância de sua construção literária 
como um todo, proporcionando um deslocamento da busca pelo indivíduo “profeta” 
e sua logia original para o encontro com o texto. Por fim, a pesquisa entende a 
relação entre a religião e poiésis como fundante para a possibilidade de ler as obras 
do profetismo bíblico, de forma perceptível à centralidade do páthos dessa 
experiência na tradição coletiva. 

Palavras-chave: Profetismo; Literatura bíblica; Poética; Fenomenologia-
hermenêutica;  

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Natal no Corão: notas sobre a circulação de tradições 
sobre Jesus na Antiguidade tardia 

Autor: Pedro Lima Vasconcellos 

Resumo:  
A comunicação pergunta-se pela formação de um fragmento corânico (sura 19, 
aleias 22-27) que narra o nascimento de Jesus, tratando de identificar as tradições 
nele presentes. Elas mostram o enraizamento do texto na teia complexa, em termos 
socioculturais, no Sudoeste Asiático nos tempos da Antiguidade tardia, para além 
do enraizamento que tradicionalmente se costuma supor para este tipo de material, 
ou seja, o Hijaz do início do século VII. Será possível perceber como se está diante 
de um efetivo mosaico literário, cuja originalidade não oculta o dado de sua 
composição a partir de múltiplos dados sobre esta cena e ao redor dela, de variadas 
e surpreendentes proveniências. Antes de ser componente do Corão que hoje 
conhecemos, esta unidade textual era expressão de um mundo polimorfo, entre 
interações e antagonismos, situada à margem daquilo que se ia definindo como 
padrão, quanto ao judaísmo e ao cristianismo, e anterior ao tempo em que um 
movimento já em curso, mas ainda não identificado como islã, reconfigurava 
posicionamentos relativos a Jesus.Evidencia-se, portanto, a necessidade de que a 
formação do Corão seja pensada a partir de um complexo cenário em que atuam 
simbioticamente, entre outras, visões judaicas, cristãs, judaico-cristãs e de um islã 
emergente. Com isto se mostra inescapável a tarefa de romper as barreiras que 
(ainda) separam os estudos sobre (o judaísmo e) o cristianismo em tal época e 
conjuntura daqueles a respeito do islã dos primórdios. 

Palavras-chave: Corão; tradições sobre Jesus; Natal; Antiguidade tardia  
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Nº: 9 

Título da documentação: Monasticismo incipiente e pluralidade cristã no imaginário 
infernal do Apocalipse de Paulo 

Autor: Valtair Afonso Miranda 

Resumo:  
O objeto de nossa comunicação será o documento conhecido como  “Apocalipse 
de Paulo”, ou “Visio Pauli”,  originalmente escrito em grego, no Egito, em algum 
momento do século III,  o que poderia ser evidenciado pelo seu conteúdo, linguagem 
e alusões aparentes em textos cristãos egípcios do período. Este apocalipse se 
insere na antiga tradição literária apocalíptica, mas apresenta algumas 
peculiaridades quando comparado com obras anteriores. Os mártires, por exemplo, 
não têm papel de destaque, como no Apocalipse de João, e suas descrições dos 
espaços celestiais são econômicas quando comparadas com os espaços infernais. 
As listas de condenações de natureza moral, como adultério, aborto ou falha na 
castidade, representam alguma transgressão ao tipo de Cristianismo idealizado por 
seu autor. Este tipo de análise é possível por meio da relação que o documento 
constrói entre as penas do inferno e as controvérsias cristãs do período. Os grandes 
heróis deste apocalipse são os monges e castos, o que indicia suas aspirações 
religiosas. É este tipo de Cristianismo que ele defende por meio do seu texto, através 
de suas descrições do céu ou do inferno, com recompensas de um lado e punições 
do outro. Em termos metodológicos, trabalharemos por meio da análise 
comparativa, contrapondo este documento a outros textos e fontes. 

Palavras-chave: Apocalipse de Paulo; Monasticismo egípcio; Ascetismo cristão 
antigo; Imaginário celestial; Imaginário infernal.  

enbsp; 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 14 - NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS E ESPIRITUALIDADES LAICAS 

 



 



 

Nº: 1 

Título da documentação: CIÊNCIA DA RELIGIÃO E DRUIDISMO MODERNO: ESTUDO 
A PARTIR DO ENCONTRO BRASILEIRO DE DRUIDISMO E RECONSTRUCIONISMO 
CELTA 

Autor: Bárbara Matte de Fernandes Mendonça 

Resumo:  
O XI Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta e suaobservação 
por meio das ferramentas ofertadas pela Ciência da Religião é o intento deste 
estudo,  que deu origem a artigo, posteriormente utilizado também como fonte para 
criação de um podcast, "Ciência da Religião e Druidismo: o que é isso?".  Dentre as 
variadas discussões ofertadas ao longo do evento, optou-se por forcar na mesa de 
Abertura bem como na mesa temática “A Vivência do Druidismo na Atualidade”. O 
tema do encontro de 2020 é "Saberes e Diversidade", discutindo desafios do 
Druidismo na atualidade, a reconstrução desse campo, quais papéis seus 
adeptosdesempenham não só dentro da religião, mas também no mundo ao redor, 
bem como cenáriodo paganismo no Brasil, além de direito à liberdade religiosa. 
Dispondo de análise de bibliografia majoritariamente composta por pesquisadores 
e autores brasileiros, o projeto procura entender como a Ciência da Religião pode 
compreender o Druidismo Moderno, a partir do ethos Nova Era, da cultura e da 
história. O XI Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta foi 
realizado entre os dias 11 e 14 de junho de 2020, pela internet, na plataforma 
Youtube. Foi promovido de forma aberta e gratuita, devido às restrições impostas 
pela pandemia da covid-19. 

Palavras-chave: Druidismo Moderno; Reconstrucionismo Celta; Nova Era; Druida; 
Neopaganismo 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: “DEPOIS DA CRISTANDADE”: a proposta de Gianni Vattimo 
por um cristianismo não religioso 

Autor: Carlos Alberto Pinheiro Vieira 

Coautor(es):  
José Tadeu Batista de Souza 

Resumo:  
O pensamento de Gianni Vattimo está marcado por duas intuições muito 
importantes. Aquela que aponta para a possibilidade de podermos afirmar com 
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sentido que não é mais possível sustentar a existência de um fundamento fixo que 
sirva de referência par todas as coisas e aquela que diz ser impossível estabelecer 
um fundamento absoluto do real enquanto “estrutura objetiva” que teria vigência 
exterior ao tempo e o espaço. Tais intuições se constituem em uma espécie de 
âncora que, de um lado seguram suas análises de conceitos e temas importantes 
da tradição filosófica e de outro, o possibilitam fazer proposições de profundo 
impacto para a moldura de pensamento tradicional. Para ele, algumas deias de 
caráter ontológico-metafísico não podem mais ser assumidas como um padrão 
necessário para modelar estilos de organizações sociais nem formas de 
convivências humanas. Este trabalho busca refletir sobre o futuro do cristianismo 
no cenário contemporâneo, tendo como referência a obra do filósofo italiano, 
denominada “Depois da cristandade. Por um cristianismo não religioso”. Em um 
primeiro momento pretende-se analisar a possibilidade de uma nova interpretação 
da fé cristã na pós-modernidade. A seguir será feito o esforço de tematizar 
filosoficamente as ideias de espiritualidade pós-metafísica e pós-religiosa. Por fim, 
faremos a tentativa de desenvolver uma análise que assegure um horizonte de 
compreensão de questões que estão relacionadas às proposições cristãs de uma 
espiritualidade sem religião no contexto Pós-moderno. 

Palavras-chave: Gianni Vattimo; Cristianismo; Espiritualidade; Pós-metafísica. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Pessoas sem religião com crença: desinstitucionalização 
e individualização a partir de Danièle Hervieu-Léger 

Autor: CLAUDIA DANIELLE DE ANDRADE RITZ 

Instituição Financiadora: PUC Minas/FAPEMIG 

Resumo:  
Esta  comunicação  é  parte  integrante  da  pesquisa  de  doutorado em curso,  que 
versa sobre os indivíduos  que  se  identificam  como  sem religião com crença.  
Nesse  trabalho,  objetivamos apresentar  as  maneiras  pelas  quais  estes  
indivíduos  que  se identificam  como sem religião  com crença,  afirmam  praticar  
e  vivenciar  a  espiritualidade  e  as  crenças religiosas.  A  metodologia  utilizada  
foi mista,  composta  pelos  dados  da  pesquisa de campo realizada  por 
questionário  estruturado  digital  e  pelo  referencial  teórico  de  Danièle Hervieu-
Léger.  Concluímos,   a  partir dos dados,  que os indivíduos  sem  religião  com 
crença  praticam  e vivenciam  a  espiritualidade  e  as  crenças  religiosas  
predominantemente  de  maneira desinstitucionalizada  e  individualizada,  sendo  
possível  refletir sobre esses  dados na perspectiva do referencial  teórico  de  
Danièle  Hervieu-Léger. 
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Palavras-chave: Espiritualidade e crenças; Sem religião com crença; 
Desinstitucionalização; Individualização; Danièle Hervieu-Léger 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Espiritualidades Ecológicas e Residências Artísticas: 
interfaces entre a Arte Contemporânea e a Nova Era 

Autor: DANIELA CORDOVIL CORREA DOS SANTOS 

Instituição Financiadora: Universidade do Estado do Pará 

Resumo:  
A prática das residências artísticas ganhou destaque na arte contemporânea a 
partir da década de 1960 por sua ênfase no trabalho colaborativo e de imersão que 
resulta em processos criativos e projetos artísticos construídos a partir da 
experiência coletiva. As residências artísticas são oferecidas em comunidades, 
ecovilas, hotéis e centros de criação artística que possuem uma proposta de 
criação artística aliada ao desenvolvimento da espiritualidade. Muitas vezes 
promovidas em espaços de contato com a natureza, estas residências oferecem 
oportunidade de convívio com outros artistas e com as comunidades locais.  Este 
trabalho apresenta uma análise de cinco residências artísticas oferecidas em 
diferentes continentes a partir da consulta a suas páginas de internet. Após a 
análise das características das residências, é possível demonstrar como estas 
propostas se mostram alinhadas com o discurso da Nova Era e das religiões do self, 
pois pregam a busca de uma espiritualidade individual, descolada de grupos e 
instituições religiosas (D’Andrea, 2000; Guerriero, 2006). Nessas residências, 
defende-se a integração entre a criação artística e o desenvolvimento da 
espiritualidade a partir de práticas que envolvem técnicas como a yoga, meditação, 
xamanismo, reiki e outras. A partir do estudo das residências artísticas é possível 
conhecer mais sobre a disseminação de estilos de vida relacionados à Nova Era em 
contextos laicos.  

Palavras-chave: espiritualidade; ecologia; nova era; residências artísticas; ecovila; 
ecoespiritualidades 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: A ESPIRITUALIDADE LAICA DO YOGA SUTRA DE 
PATAÑJALI 

Autor: Everaldo Clemente da Silva 

Resumo:  
O yoga é conhecido como uma prática espiritual com origens na Índia que tem como 
objetivo principal o apaziguamento das modulações da mente. Para tal, sua prática 
desenvolve várias estratégias ascéticas que visam trazer ao praticante os efeitos 
práticos da espiritualidade sem necessariamente passar por uma determinada 
religião.Através da revisão bibliográfica do texto Yoga Sutra de Patañjali, composto 
entre o século lll a.C. e lll d.C., pode-se encontrar poucos elementos devocionais 
que corroboram com a proximidade do Yoga com o hinduísmo védico.A metafísica 
do Yoga tem origens na metafísica da escola filosófica de Sāṁkhya, o conceito de 
Deus (Īśvara) também se encontram mais próximos de uma divindade não criadora 
e não intervencionista, como normalmente encontramos no panteão védico. A ética 
yogi, por sua vez,  também não é pautada em uma tentativa de estar de acordo ou 
viver a maneira pré-estabelecida com a vontade divina.A própria devoção a Deus 
acaba se tornando coadjuvante no processo da espiritualidade do yogi sem que 
isso afete sua jornada por todo o sistema de espiritualidade composto por ética, 
posturas físicas e meditação.Concluímos que mesmo em sua origem paralela com 
o hinduísmo védico, o Yoga é uma prática espiritual que, em seu corpo original na 
voz de Patañjali, tem pouca relação com o hinduísmo védico, aproximando o Yoga 
de uma espiritualidade laica. 

Palavras-chave: Yoga; Yoga Sutra de Patañjali; Hinduísmo; Espiritualidade Laica 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: Esoterismo Novaerista e a Teoria Conspiratória Eurasiana 

Autor: FABIO MENDIA 

Resumo:  
As pessoas são movidas pela sua percepção da realidade, sujeitas a narrativas 
recebidas, muitas vezes propositalmente destorcidas. E a história é testemunha 
dos desastres que essas narrativas podem proporcionar.O objetivo deste artigo é 
chamar a atenção para a atual Teoria Conspiratória Eurasiana, fortemente marcada 
pelo Esoterismo Ocidental tradicionalista, pela Ariosofia germânica, e por uma visão 
escatológica que associa o Vedanta hindu com o Cristianismo Ortodoxo Russo. 
Essa teoria contrapõe os Atlanticistas (EUA e Europa Ocidental) e os Eurasianos, 
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como agentes modernos de uma luta que se prolonga desde o início dos tempos. 
Uma conspiração metafísica global, entre duas posições dominantes, onde os 
verdadeiros sujeitos dessa história não são pessoas, mas forças sobre-humanas e 
sub-humanas agindo através das pessoas. O artigo se baseia numa análise de 
publicações acadêmicas sobre este tema. Pelo porte intelectual e a influência 
política e cultural de seus líderes, em particular de Alexandr Dugin, seu mentor, pelo 
seu caráter quase religioso e pela grande quantidade de adeptos, esse movimento 
merece ser acompanhado e a teoria que lhe dá suporte analisada seriamente, pois 
tem um elevado potencial disruptivo, inclusive pelo seu paralelismo com a visão 
mitológica que fundamentou a ideologia Nazista. Sua base psicológica não se 
alicerça apenas numa saudade banal da geopolítica da guerra fria, mas numa 
profunda nostalgia de um tempo mítico, a Idade de Ouro, sob a égide da Tradição 
Primordial, que um desfecho do conflito, favorável à Eurásia, faria retornar.  

Palavras-chave: Tradicionalismo; Ariosofia; Eurásia; Geografia Sagrada; Alexandr 
Dugin. 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: A propósito da expressão espiritualidade não religiosa em 
pessoas sem-religião 

Autor: FLAVIO AUGUSTO SENRA RIBEIRO 

Coautor(es):  
JOSÉ ÁLVARO CAMPOS VIEIRA 

Instituição Financiadora: CAPES. CNPq 

Resumo:  
As pesquisas em curso no Grupo de Pesquisa Religião e Cultura (PPGCR PUC 
Minas/CNPq) têm demonstrado ser necessário operacionalizar e delimitar a 
expressão espiritualidade sem religião no cômputo dos estudos sobre pessoas sem 
religião. A presente comunicação objetiva contribuir nesse debate. O trabalho está 
fundamentalmente delimitado pela consideração de dois aspectos, à luz da 
pesquisa de campo realizada com pessoas sem religião. No primeiro aspecto são 
abordados os sentidos aludidos pelos sujeitos da pesquisa, considerando os que 
compreendem sua noção de fé como autônoma e independentes da crença, do 
corpo doutrinário e da organização comunitária representada por instituições 
religiosas. No segundo aspecto, acompanhando a proposição do epistemólogo 
Marià Corbí, procura-se trazer à discussão uma reflexão de natureza teórica sobre 
o necessário cultivo da qualidade humana e da qualidade humana profunda, 
independente de crenças. Problematiza-se aqui a experiência não religiosa de 
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pessoas sem religião a partir de uma concepção antropológica não-dual, segundo 
a qual o animal humano, como animal de fala, acessa a realidade e a modela como 
dimensão relativa às suas necessidades e como dimensão para além das suas 
necessidades. A presente comunicação parte de dados de campo colhidos e 
analisados em tese doutoral, acompanhada de análise dos dados a partir da teoria 
corbiana. Conclui-se, ainda que preliminarmente, pela necessária problematização 
do sentido de espiritualidade como decorrente da condição humana em sentido 
tradicional, a partir da consideração de que, fundamentalmente, o animal humano 
deva ser compreendido como um ser de linguagem.  

Palavras-chave: Ciências da Religião; Epistemologia das Ciências da Religião; Sem 
religião; Marià Corbí; Espiritualidade 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: SOCIABILIDADE PÓS-MODERNA ENTRE OS ROQUEIROS 
SEM RELIGIÃO NAS TRIBOS URBANAS HEADBANGERS EM BELO HORIZONTE 

Autor: Flávio Lages Rodrigues 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Nesta comunicação apresentaremos os resultados parciais da construção da 
primeira parte da nossa pesquisa sobre a socialização dos roqueiros sem religião, 
que estão nas tribos urbanas headbangers em Belo Horizonte. Nessa parte, 
mostraremos como a dinâmica da cidade e o influxo da pós-modernidade 
fomentaram a socialização nessas tribos, considerando a força dos 
relacionamentos que acontecem na construção do cotidiano, do imaginário e da 
memória criada nesses grupos. Mostraremos também, reconhecendo o contexto de 
crise nas diversas áreas sociais no Brasil, como se deu o início da cena underground 
em Belo Horizonte, destacando a atuação dos roqueiros sem religião nas tribos 
urbanas headbangers. Isso acabou ajudando essas tribos em sua resistência aos 
poderes instituídos, entre eles o político e religioso, e também na construção 
sociológica e cultural, com a solidariedade, comunhão e coletividade. A 
metodologia proposta para esta pesquisa ocorreu com a revisão bibliográfica. Para 
tanto, utilizamos como principal teórico o sociólogo francês Michel Maffesoli em 
diálogo com outros autores. Nesse aspecto, a hipótese parece que vai sendo 
confirmada, pois para a maioria dos participantes da pesquisa, que são 
roqueiros/as  sem religião, a cidade e aspectos da cultura pós-moderna parecem 
ter possibilitado uma espiritualidade não religiosa na socialização da tribo urbana 
headbanger em torno da música rock, heavy metal e seus subgêneros.   
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Palavras-chave: Roqueiros sem religião; tribos urbanas headbangers; 
espiritualidade não religiosa; cidade e pós-modernidade; Michel Maffesoli. 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: A CONCEPÇÃO DE ESPAÇO SAGRADO PARA A 
COMUNIDADE ALVORECER DA ESPERANÇA 

Autor: Gracileno Trindade Pimentel  

Instituição Financiadora: UEPA  

Resumo:  
Este trabalho faz parte de um estudo da Comunidade Alvorecer da Esperança, 
realizado no âmbito da dissertação de mestrado do PPG-CR da Universidade do 
Estado do Pará. A Comunidade, localizada na zona rural do Município de 
Abaetetuba/PA, é composta por 35 famílias, com aproximadamente 120 pessoas. 
Numa perspectiva sócio-antropológica, o trabalho procura responder como eles 
definem e entendem o sagrado, ou seja, qual o lugar no espaço e no tempo que essa 
comunidade religiosa considera como sendo sagrado? A partir dessa questão 
central, buscamos compreender quais os critérios utilizados para definir “o lugar 
sagrado” e os motivos para identificar outros lugares como não sagrados. O 
procedimento metodológico utilizado foi o qualitativo, através da pesquisa 
etnográfica. Na pesquisa de campo procedeu-se a observação in loco e foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas, utilizando questionários e registros 
audiovisuais, com os líderes e membros da comunidade, totalizando dez pessoas 
entrevistadas. Os líderes e membros da comunidade Alvorecer da Esperança se 
consideram um grupo cristão-evangélico. No entanto, a sua singularidade é não 
considerar o templo nem nenhum outro espaço físico, previamente definido, como 
sendo sagrado. Eles entendem que Deus habita em cada pessoa e não em templos 
ou construções produzidas pelas mãos humanas. O lugar se torna sagrado, não 
pelo lugar em si, mas pelo simples fato de estarem reunidas nesse espaço para 
cultuar Deus. 

Palavras-chave: Religiosidade; Espaço Sagrado; Comunidade Alvorecer da 
Esperança 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: Religião como técnica: Novas espiritualidades e sua 
eficácia. 

Autor: Jéssica Martins Alves 

Resumo:  
A religião no Brasil vem sendo ressignificada e adequada a uma nova demanda 
sociocultural, onde podendo explicar o crescimento de novas religiosidades a partir 
da pluralidade de práticas ritualísticas no espaço público, verificando um vultoso 
trânsito entre grupos, religiões, rituais, doutrinas e práticas - aspecto fundamental 
para a reflexão sobre elementos em torno dos quais se ancora a busca pelo sagrado 
na contemporaneidade. Muitas práticas estão atreladas ao propósito da cura, 
ocorrendo íntima conexão entre mente, corpo e espírito. Alguns grupos não formam 
propriamente um movimento social, mas estão sendo incluídos na denominação 
“Novos Movimentos Religiosos”. A partir de um triplo diálogo entre ciências 
humanas e sociais (história das religiões, antropologia cultural, sociologia e 
filosofia); ciências da vida (biologia, fisiologia e física psíquica) e a aplicação dos 
saberes com as práticas psicoterapêuticas e médicas, ao que se qualifica por 
“Religião como Técnica”, é possível a análise da eficácia ritualística, na tentativa de 
resolução de disfunções críticas de exímia natureza (sociais, psíquicas ou 
orgânicas), a partir de componentes dos NMR, onde as pessoas encenam e 
reproduzem significados com o objetivo de reconfigurar o sistema semântico 
referencial de um mundo mágico carregado de significado. Através de uma revisão 
bibliográfica, apresenta-se a performance mítico-ritualística realizada como um 
modelo culturalmente pré-estabelecido e não apenas uma desorientada descarga 
psíquica. Tais práticas reproduzidas subordinam-se á estados psicofisiológicos 
naturais, espontâneos ou induzidos, seja qual for, são carregados de potenciais 
auto curativos.  

Palavras-chave:  Eficácia ritualística; religião como técnica; novos movimentos 
religiosos. 

enbsp; 
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Nº: 11 

Título da documentação: TEORIA DA EPISTEMOLOGIA AXIOLÓGICA: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DA ESPIRITUALIDADE NÃO RELIGIOSA EM 
ORGANIZAÇÕES NÃO CONFESSIONAIS 

Autor: Jonathan Félix de Souza 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
A presente comunicação é resultado da primeira fase do projeto de pesquisa 
doutoral em andamento, que tem como objetivo analisar o modelo de 
espiritualidade não-religiosa que está sendo cultivado em organizações não 
confessionais.  Pretende-se apresentar as contribuições de Marià Corbí para a 
análise do fenômeno da espiritualidade não religiosa na contemporaneidade. A 
teoria da Epistemologia Axiológica, criada por Marià Corbí, oferece um caminho 
para compreender o papel e o lugar da espiritualidade, reconhecida pelo autor como 
cultivo da qualidade humana profunda, nas sociedades de conhecimento. Para 
Corbí, é a partir do paradigma da linguagem que se pode chegar a interpretações 
diferentes daquelas propostas pelas antropologias que consideram o ser humano 
um composto de corpo-espírito ou corpo-alma. O ponto de partida é a 
compreensão do ser humano como um animal de fala responsável pela construção 
de Projetos Axiológicos Coletivos. Esta virada epistemológica permite uma outra 
base teórica para analisarmos, ao longo da história e nos dias de hoje, a 
espiritualidade e a religião como fenômeno puramente humano. Apontamos, a 
partir da  teoria corbiana da epistemologia axiológica, parâmetros de análise que 
permitem identificar como as pessoas e grupos que já não estão mais imersos nas 
religiões enquanto instituição cultivam a qualidade humana profunda.   

Palavras-chave: Marià Corbí; Epistemologia Axiológica; Organizações não 
confessionais; Qualidade humana profunda; Espiritualidade não religiosa; Ciência 
da Religião Aplicada; 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: NOVAS COMUNIDADES: QUEM SÃO E COMO VIVEM  

Autor: KAREN FREME DUARTE STURZENEGGER 

Resumo:  
Em cada época, o Espírito Santo suscita, no seio da Igreja, novos carismas e novos 
ministérios, para o crescimento e para o fortalecimento do Seu povo. Segundo a 
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as Novas Comunidades ressaltam o 
direito que os leigos têm de se engajarem na Igreja, o qual provém do batismo 
(CNBB, 2009). Abib (2008) menciona que a primeira vez que a Igreja falou 
oficialmente de Novas Comunidades ou Novas Fundações, ocorreu a partir da 
Exortação Apostólica Vita Consecrata, do Papa João Paulo II. Esse documento é 
resultado do sínodo sobre a Vida Consagrada, que ocorreu em outubro de 1994. 
João Paulo II, apesar de alegrar-se com a ação do Espírito Santo, acautela, expondo 
que é preciso utilizar o discernimento dos carismas, ressaltando que as 
comunidades precisam trazer, em seus traços vocacionais e formas de vida, 
elementos teológicos e canônicos que estejam em consonância com a vida 
consagrada proposta pela Igreja Católica. Isso é importante porque permite que as 
novas comunidades estejam alinhadas à Igreja tanto em nível local como universal, 
em obediência ao Espírito Santo.  Assim, As Novas Comunidades são uma nova 
forma de os católicos agruparem-se na Igreja Católica, em torno de um mesmo 
carisma, vivenciando uma específica vocação, com o objetivo de evangelizar de 
forma integral como Comunidade de Vida ou como a Comunidade de Aliança. De 
acordo com Florêncio (2014, p. 9-10), “[...] participam delas, jovens e adultos, 
solteiros e casados, celibatários e padres, buscando viver em harmonia e 
fraternidade. 

Palavras-chave: Leigos; Novas Comunidades; Agregações Laicais; Espírito Santo 

enbsp; 

 

Nº: 13 

Título da documentação: O corpo no discurso da ciência interior de Osho: exaltação 
humana e crítica contra grandes religiões mundiais 

Autor: Kevin Willian Kossar Furtado 

Resumo:  
O trabalho apresenta um recorte de pesquisa em andamento que objetiva 
compreender práticas de consumo a partir da religiosidade desenvolvida pelo guru 
indiano Bhagwan Shree Rajneesh, o Osho. O guru defende que o movimento criado 
em torno dele não é um culto, uma seita ou religião, mas um movimento meditativo 
em prol de uma ciência do interior, uma ciência da consciência. Esta pesquisa se 
concentra na exaltação do corpo feita por Osho e nas críticas construídas ao modo 
como grandes religiões mundiais, sobretudo o cristianismo, o islamismo e o 
hinduísmo, tratam do corpo. A pesquisa bibliográfica em curso verifica e analisa 
todo o conteúdo disponível na OSHO Online Library que trata de corpo, os 31.537 
resultados, através de um primeiro contato com o material, uma leitura “flutuante”, 
que se desdobrará na escolha dos aportes conceituais que, posteriormente, devem 
embasar a construção de um roteiro de questões para adeptos da religiosidade 
proposta por Osho, com o objetivo de compreender suas demandas, motivações, 
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apropriações e usos efetuados do legado teórico-filosófico do guru. O ideal de ser 
humano proposto por Osho em sua ciência da consciência se constitui no “Zorba, 
o Buda”, a pessoa que une a espiritualidade de Buda com o materialismo de Zorba, 
o grego. 

Palavras-chave: Osho; ciência interior; corpo; religião; crítica da religião. 

enbsp; 

 

Nº: 14 

Título da documentação: A RELIGIÃO NA SOCIEDADE DE CONHECIMENTO 

Autor: Leandro José Barbosa 

Resumo:  
Neste texto, pretende-se fazer uma breve exposição sobre alguns pontos dos 
estudos realizados pelo filósofo e teólogo catalão Marià Corbí. Suas reflexões sobre 
a contemporaneidade são caracterizadas pela lucidez e trabalho intenso do 
pesquisador sobre a época atual. Inicialmente, conhecer como ele denomina a 
sociedade dos dias atuais. Em seguida, o lugar da religião no mundo 
contemporâneo e que contribuição ela ainda pode dar à humanidade. Ao definir a 
sociedade atual de sociedade de conhecimento, ela a caracteriza como  uma 
dinâmica de sobrevivência começada há algumas décadas, onde a pretensão é 
apoiar os parâmetros de vida individual e social nas ciências e nas tecnologias. Ao 
introduzir a dinâmica da sociedade de conhecimento, ocorre como consequência a 
desarticulação dos modos de vida coletivos e individuais sobre as quais as 
sociedades anteriores estavam alicerçadas, instalando uma crise de valores na 
contemporaneidade, abalando o âmbito do religioso, da política, da sexualidade, da 
ecologia, da economia e do mundo do trabalho. Com novos aspectos da religião na 
contemporaneidade, com uma nova configuração, ordenação e recepção de novas 
características por parte da cultura, percebe-se que a religião deixa de lado o 
transcendente, elemento que orienta o ser humano para uma realidade externa, fora 
da realidade em que vive. Adotando a imanência como aspecto determinante, 
valorizando os contextos e experiências de vida, buscando uma religião que atenda 
às necessidades humanas, auxiliando, a partir de sua história, seus textos e 
ensinamentos, em busca da qualidade humana e qualidade humana profunda. 

Palavras-chave: Religião; Contemporaneidade; Sociedade; Conhecimento 

enbsp; 
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Nº: 15 

Título da documentação: 'Debaixo das árvores': análise comparada da centralidade 
das plantas no Santo Daime, no Catimbó-Jurema e no Candomblé 

Autor: Maíra de Oliveira Dias 

Coautor(es):  
Dilaine Soares Sampaio 
 

Resumo:  
Esta comunicação busca abordar, em perspectiva comparada, a centralidade das 
plantas no Santo Daime, no Catimbó-Jurema e no Candomblé. No Santo Daime há 
o jagube e a rainha, ingredientes da bebida sagrada; já no caso do Catimbó-Jurema, 
a bebida é feita a partir da tronqueira da árvore da jurema e, no caso do Candomblé, 
o dito 'sem folha, não há orixá' demonstra a importância das plantas utilizadas nos 
rituais da religião. Entendemos que a centralidade das plantas é uma característica 
que marca o contato dessas práticas religiosas com epistemologias não 
eurocêntricas, como as africanas e indígenas. Neste exercício teórico aproxima-se 
o Santo Daime – que mobiliza diferentes aspectos ao lhe denominarem seita, 
religião ayahuasqueira, novo movimento religioso, religião mediúnica e new age 
popular – das religiões afro-brasileiras, bem como do pensamento indígena, não só 
pelas vivências do Mestre Irineu no Maranhão e pela presença da ayahuasca, mas 
pela agência das plantas no cerne dos modos de vidas das comunidades daimistas. 
Nosso trabalho está no âmbito das Ciências Empíricas da Religião, em diálogo com 
a Antropologia, e é fruto de nossas vivências de campo. Para empreendermos esta 
análise, nos inspiramos em Bruno Latour, que desconstrói dicotomias entre 
natureza e cultura e trata dos agenciamentos de não humanos, assim como no 
conceito de “seres criativos da floresta”, de Cristine Takuá, que estimula o “diálogo 
criativo” com outros seres. Ao final, pretendemos demonstrar a relevância da 
visibilização da agência das plantas nestas religiões em análises que busquem 
romper com os paradigmas coloniais. 

Palavras-chave: Plantas; Santo Daime; Catimbó-Jurema; Candomblé; Ciências 
Empíricas da Religião 

enbsp; 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Caderno de resumos | 449 

 

Nº: 16 

Título da documentação: Plotino e a relação do homem com o Uno, enquanto 
sagrado 

Autor: Marjone Socorro Farias de Vasconcelos Leite 

Resumo:  
Diante das vivências atuais do homem contemporâneo podemos afirmar que há, no 
presente, questionamentos na maioria das consciências humanas a respeito da 
existência de Deus. Muito embora as mudanças na vida social tenham uma 
dinâmica histórica, em que o ser humano procura se perguntar pela existência de 
um “ser criador”, essas dúvidas permanecem nas consciências humanas apesar do 
tempo. A oportunidade de refletir sobre essas inquietações filosóficas são capazes 
de provocar dúvidas e certezas sobre a existência de um ser sagrado, ainda mais 
no sentido de busca e amparo na existência de um Deus. Sendo assim, primamos 
pelos fundamentos e o senso crítico dado ao teor da filosofia plotiniana, no que diz 
respeito a uma espiritualidade apropriada para um filósofo do século II, D. C. O autor 
ainda é muito visitado e estudado devido a propriedade filosófica dos seus 
argumentos. O pensamento de Plotino não apenas permite inspiração e 
transcendência, mas também a inteligência, a qual é capaz de inspirar o que a 
natureza permite à compreensão do invisível, do absoluto e do permeável ao 
inteligível humano. A discussão confronta ideias, perguntas, argumentações dentre 
outros contextos que nos remetem à natureza religiosa. Por se tratar de um tema 
que nos leva ao religioso, o tema é estudado com reverência e ao mesmo tempo  
nos convida à consciência de um busca constante de encontro e reencontro com 
Deus. A filosofia da religião, enquanto instrumento reflexivo e argumentativo, nos 
permite demonstrar a relevância do tema estudado. 

Palavras-chave: Plotino; Uno; Relação; Homem; Sagrado.  

enbsp; 

 

Nº: 17 

Título da documentação: Para uma leitura não mítica das narrativas mítico-
simbólicas. Apontamento à luz da epistemologia axiológica de Marià Corbí. 

Autor: Milene Costa dos Santos 

Resumo:  
A presente comunicação, como parte integrante da pesquisa de doutoramento da 
proponente, se propõe a apresentar a perspectiva da teoria da epistemologia 
axiológica de Marià Corbí para a compreensão do papel de narrativas míticas e 
simbólicas originadas nas tradições religiosas das sociedades pré-industriais. 



 

 

 

 

450 | VIII Congresso ANPTECRE: Religião e Teologia entre o Estado e a Política… 

 

Partindo da premissa de que o sistema mítico-simbólico é uma modulação da 
realidade, indaga-se sobre como estão estruturadas essas narrativas e qual relação 
estabelecem com a programação do modo de vida dos grupos humanos à luz da 
mencionada teoria. O primeiro ponto a ser considerado será o questionamento do 
fundamento antropológico dual, a partir da consideração de que o ser humano é um 
animal de fala. O segundo ponto a ser considerado será relativo à apresentação, 
segundo a teoria corbiana, de que os mitos e os símbolos funcionam como 
estruturas de programação coletiva que configuram o pensamento, o sentimento, a 
atuação e a organização dos povos. As mitologias para Marià Corbí são a expressão 
das atividades centrais para a sobrevivência das comunidades humanas, 
engendram histórias que sustentam costumes e hábitos do grupo social. Corbí 
propõe a identificação tanto do complexo central quanto do periférico das culturas 
como imprescindível para a análise da estrutura da narrativa mitológica visando a 
programação axiológica coletiva. Por fim, cabe destacar que a teoria corbiana, pelo 
que se exporá no trabalho, contribui para uma leitura não-mítica das narrativas 
mítico-simbólicas. 

Palavras-chave: Epistemologia axiológica; Marià Corbí; Epistemologia das Ciências 
da Religião; narrativas mítico-simbólicas. 

enbsp; 

 

Nº: 18 

Título da documentação: Interfaces entre crentes sem religião e os ateus: olhares 
desde os operadores das Ciências da Religião. 

Autor: Omar Lucas Perrout Fortes de Sales 

Coautor(es):  
Clovis Ecco 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
O coletivo compreendido pelos sujeitos denominados crentes sem religião traz à 
tona diversas questões que têm sido exploradas pelas Ciências da Religião, embora 
estas ainda não tenham sido necessariamente exauridas. A própria nomenclatura 
adotada pela área não encontra consenso entre pesquisadores e se apresenta 
como ponto de inflexão. Pertença versus despertença institucional; a possibilidade 
de se crer sem a necessidade de vínculo ou de tutela eclesiástica; a exacerbação 
da autonomia enaltecida pelo sujeito moderno - são exemplos de mudanças a 
fomentar o surgimento de cenário religioso mais complexo e plural. Anterior ao 
surgimento dos autodenominados sem religião, tem-se a presença do coletivo 
reconhecido como ateus enquanto produto da crítica e da liberdade pessoal perante 



 

 

 
 

Caderno de resumos | 451 

 

as religiões e as instituições. Grupo a trazer consigo marcadamente o traço latente 
da desconfiança diante das instituições e do discurso religioso. Embora não seja 
um fenômeno novo, o ateísmo e seus desdobramentos têm ganhado força e 
adeptos. A presente comunicação traz à tona nuances e tensões existentes entre 
crentes sem religião e os ateus a fim de iluminar a compreensão das mudanças 
culturais e religiosas em curso. Neste intuito utiliza dos resultados obtidos junto às 
entrevistas realizadas com docentes e discentes de dois programas da área 44 em 
Ciências da Religião e Teologia. Para tanto, cumpriu-se todos os trâmites do Comitê 
de Ética. 

Palavras-chave: crentes sem religião; ateísmos; novas espiritualidades; 
contemporaneidade.  

enbsp; 

 

Nº: 19 

Título da documentação: O alinhamento dos movimentos religiosos conservadores 
brasileiros com teorias da conspiração antivacina durante a pandemia do 
coronavírus 

Autor: Ricardo Toshio Bueno Hida 

Coautor(es):  
Mariana Verzaro 
 

Instituição Financiadora: Núcleo de estudos de novas religiões e novas 
espiritualidades - PUC/SP 

Resumo:  
Lideranças religiosas conservadoras brasileiras tiveram papel político fundamental 
nas campanhas antivacina durante a pandemia do coronavírus. Embora a aversão 
às vacinas que parcela da população nutre seja muito antiga e explicada por 
estudos deficientes, divulgados nas últimas décadas de forma irresponsável por 
muitos veículos da grande imprensa, muitos pastores neopentecostais, alinhados 
a ideologias políticas de direita encontraram na escatologia bíblica elementos para 
fundamentar teorias de conspiração e enfraquecer as campanhas de imunização 
nas sociedades estadunidense e  brasileira. O objetivo deste artigo é trazer 
reflexões sobre o fenômeno a partir de teorias contemporâneas da neurociência que 
podem explicar algumas das razões para adesão importante da população às 
mensagens conspiratórias. O estudo do córtex e do circuito emocional apontam 
como a fisiologia humana pode trazer importantes contribuições aos estudos das 
teorias de conspiração e justificar a adesão a falsas notícias, altamente simplistas. 
Para isso é preciso também buscar referências teóricas em Antônio Damásio, 
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Michael Shermer e Jospeh Ledoux. Do mesmo modo, nosso objetivo é apresentar 
que a falta de comunicação didática dos cientistas e a percepção das 
racionalidades médicas, que não dão acolhimento social a grupos socialmente 
vulneráveis fortalecem o discurso populista de políticos e igrejas, que se beneficiam 
também de lideranças carismáticas. 

Palavras-chave: neurociência; antivacina, pandemia; coronavírus; teorias da 
conspiração 

enbsp; 

 

Nº: 20 

Título da documentação: “A Ciência salvou minha alma”: neoateísmo no YouTube 

Autor: ROGÉRIO FERNANDES DA SILVA 

Instituição Financiadora: UNIGRANRIO 

Resumo:  
A proposta deste trabalho está na percepção do aumento aparente do tema ateísmo 
nas redes sociais Youtube e Facebook estimulou a pesquisa desenvolvida numa 
tese doutoral. Os usuários, motivados pelo sucesso das páginas ateístas nas redes 
sociais, reproduzem o discurso recorrentemente identificado como neoateísta. O 
neoateísmo é identificado como um movimento iniciado por escritores anglo-
saxões que se projetaram no cenário editorial logo após o atentado terrorista contra 
os EUA, em 11 de setembro de 2001. Na visão desses intelectuais, a ciência deve 
substituir a religião principalmente no plano moral. Nos debates online, os vídeos 
do YouTube e de vlogs são responsáveis pela divulgação dessas ideias nas páginas 
ateístas do Facebook. Alinhados com a sociedade da informação, surgem 
notoriedades no assunto com expressiva quantidade de seguidores e 
compartilhamentos. A interatividade considerada nos comentários é uma das 
características ressaltadas nessas realizações próprias da internet, como 
destacam as referências responsáveis pela orientação teórica deste trabalho 
acadêmico. Consideramos, portanto, importante compreender as características 
próprias da militância neoateísta na rede. Para tanto, se faz necessário observar 
como a radicalidade dos pensadores neoateus é recepcionada pela cibercultura.  
Desse modo, é possível questionar como o ativista militante se apropria das ideias 
retiradas de vlogs e, por sua vez, como eles se apropriam do conteúdo divulgado 
nos livros neoateus, e, por fim, como essa prática interfere na concepção de humor 
recorrente nas manifestações atéias. Usamos, para o cumprimento da 
problemática proposta, à metodologia qualitativa indicada no método da análise 
documental.  

Palavras-chave: Neoateísmo; YouTube; Ciência; Religião; Humor 
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enbsp; 

 

Nº: 21 

Título da documentação: As Teorias da Conspiração e o Movimento Nova Era: 
aproximações, convergências e ambiguidades da “Conspiração Aquariana” 

Autor: Silas Guerriero 

Coautor(es):  
Carlos Bein Quintana 
 

Resumo:  
As Teorias da Conspiração apresentam um viés semelhante às estruturas 
religiosas. Ao mesmo tempo, algumas religiões podem conter componentes 
conspiratórios em seus conjuntos de crenças. O objetivo do trabalho é perceber 
como essas características paralelas acabaram gerando configurações bastante 
específicas à forma de religiosidade difusa do ethos nova era. Teorias da 
conspiração estiveram presentes no Movimento Nova Era desde seus primórdios e, 
em muitos casos, continuam influenciando seus adeptos até os dias atuais. 
Alcunhada nas primeiras décadas de Conspiração Aquariana, o movimento Nova 
Era procurava incrementar uma profunda transformação nos rumos da 
humanidade, libertando-a das limitações materialistas e almejando a plena 
realização espiritual. De modo mais específico, o trabalho analisa aspectos do 
gnosticismo, um dos elementos constituintes originários da Nova Era, como 
inspirador de muitas de suas teorias da conspiração, notadamente as ideias do 
acesso a uma sabedoria oculta, a luta pela libertação da humanidade e a derrota do 
mal pelo bem. A pesquisa utilizou materiais bibliográficos e fontes históricas de 
diferentes grupos da Nova Era, bem como de análises sobre aspectos do 
comportamento contemporâneo que são influenciados pelo ethos nova era. Pode-
se concluir que a Nova Era não apenas foi alimentada por teorias da conspiração, 
como alimentou, e continua alimentando, outras mais até a presente data. 

Palavras-chave: Nova Era; Teorias da Conspiração; Gnosticismo; Bem e Mal 

enbsp; 
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Nº: 1 

Título da documentação: “O semeador” (Zumbi) no “Lixo extraordinário” (de Vik 
Muniz): teologia e arte nos entrelugares da cultura 

Autor: Breno Martins Campos 

Coautor(es):  
Ceci Maria Costa Baptista Mariani 

Resumo:  
Partindo do pressuposto de que nosso mundo contemporâneo conhece palavras 
como nunca, mas continua a ignorar o Verbo (conforme advertia T. S. Eliot), 
entendemos ser urgente o resgate da Palavra que faz ato, transforma, cria e recria 
– pois a espiritualidade cristã supõe uma relação com a Palavra de Deus. Por 
conseguinte, os objetivos de nossa comunicação são os seguintes: (1) enxergar a 
Palavra encarnada em Jesus de Nazaré; (2) reconhecer a Palavra nas bordas e 
fronteiras da cultura; e (3) encontrar a Palavra na arte que nasce do lixo. 
Metodologicamente, em diálogo com a teologia do “princípio pluralista” de C. R. 
Oliveira, oferecemos uma leitura teológica do painel “O semeador” (baseado na tela 
homônima de Jean-François Millet, c. 1865), que integra o conjunto da obra “Lixo 
extraordinário” do artista plástico brasileiro Vik Muniz e tem como personagem 
central Zumbi, o responsável pela biblioteca na comunidade do aterro sanitário do 
Jardim Gramacho, em Duque de Caxias-RJ. Como resultado de nosso trabalho de 
pesquisa, compreendemos que a Palavra faz morada nos lugares mais inusitados 
e dentre pessoas improváveis aos olhos do mundo. Concluímos que é preciso 
enxergar a Palavra de Deus em todas as gentes que lançam as sementes da 
esperança do Reino de Deus em todo o mundo. 

Palavras-chave: Palavra; Teologia; Arte; Entrelugares; “Lixo extraordinário”; Vik 
Muniz; Zumbi 

enbsp; 

 

Nº: 2 

Título da documentação: Mística e transgressão: a “Linguagem dos pássaros” de 
Attar e a infidelidade 

Autor: Carlos Frederico Barboza de Souza 

Resumo:  
Farid al-Din ‘Aṭṭār é um dos grandes poetas persas dos séculos XII e XIII, período 
seljúcida. Em geral, não teve a visibilidade que alguns de seus conterrâneos tiveram, 
como Sanā’ī (+ 1131) e Rūmī (+ 1273), exceção feita à sua obra Manṭiq al ṭayr, a 
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linguagem dos pássaros. Esta comunicação se centrará na abordagem da 
“infidelidade” e do “iconoclastismo” como caminhos para se adentrar na mística da 
perplexidade, pobreza e aniquilação. Desta manera, comprende-se que a linguagem 
poética de Attar sugere uma experiência de ruptura, transgressão e superação de 
fronteiras necessárias para que alguém se ponha no camino do encontro com a 
Simurġ, o pássaro mítico que representa o encontro com Deus neste relato. A 
questão que propicia a discussão se centra na análise de como a linguagem mística 
attariana se utiliza, em seu discurso esotérico, do gênero literário denominado de 
“cânticos de infidelidade” (kufriyyāt o qalandariyyāt) para falar de uma experiência 
que não pode ser dita, embora se insira na linguagem. Neste sentido, a partir de 
uma pesquisa bibliográfica, em um primeiro momento esta comunicação 
apresentará uma discussão sobre mística e linguagem, com ênfase no desafio 
diante da inefabilidade. Em seguida, serão abordados os “cânticos de infidelidade” 
da tradição poética persa. Por fim, o foco será apresentar como na obra de Attar em 
tela se faz presente este gênero literário e qual o seu sentido no conjunto da 
linguagem dos pássaros, com foco nos últimos vales, a saber: da perplexidade, 
pobreza e aniquilação. 

Palavras-chave: Mística; Transgressão; Attar; A linguagem dos pássaros; Dinâmica 
da mística. 

enbsp; 

 

Nº: 3 

Título da documentação: Mística feminista: interfaces entre místicas religiosas e 
místicas seculares 

Autor: Carolina Teles Lemos 

Instituição Financiadora: PUC Goiás 

Resumo:  
Este artigo trata da presença da mística enquanto elemento presente e dinamizador 
do movimento feminista na atualidade. Entende-se a mística como o mistério de 
preparar-se e jamais se encontrar com a totalidade daquilo que se aspira alcançar. 
Trata-se do mistério que move e impulsiona o sujeito para viver sua causa e 
construir sua utopia individual e / ou coletiva. Considera-se a mística feminista em 
duas dimensões: a religiosa e a secular. Entende-se que, no caso das mulheres, 
como a história do cristianismo no Ocidente tem contribuído para a construção de 
uma imagem e de uma identidade negativa, é a mística secular que melhor tem 
contribuído para a construção do projeto de equidade entre os gêneros, tal como 
propõe o movimento feminista. No entanto, como o movimento feminista é plural, 
há, dentro do próprio movimento, pessoas e grupos que estão se ocupando com a 
construção de uma mística feminista cristã. A partir de informações bibliográficas, 
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este artigo desenvolve os seguintes aspectos: conceito de mística; a mulher e a 
mística religiosa: um olhar na história; o feminismo e a mística secular; o feminismo 
e a mística religiosa: um olhar para a atualidade. Nosso desejo é contribuir para o 
debate dessa importante temática. 

Palavras-chave: místicas religiosas; místicas seculares; cristianismo; feminismo; 
teologia feminista 

enbsp; 

 

Nº: 4 

Título da documentação: Conversão e Diaconia na Bíblia: Espiritualidade atuante 
pela vida 

Autor: Dionata Rodrigues de Oliveira 

Instituição Financiadora: CAPES 

Resumo:  
Se analisado do ponto de vista contextual latino americano, a teoria diaconal está 
completamente distante do tema da conversão. No contexto evangélico de 
confissão luterana existe uma constante afirmação é a de que a ação diaconal não 
deve servir como uma forma de vivência prática da espiritualidade que sirva para a 
conversão e aumento do número da membresia de uma Igreja. Entretanto, essa 
relação já foi completamente diferente. Percebe-se que, nos tempos vétero e 
neotestamentários, diaconia e conversão ocorriam concomitantemente. Este 
estudo, que é parte de minha pesquisa de doutorado, visa investigar a relação entre 
diaconia e conversão do ponto de vista bíblico, o que permite compreender que um 
dia estes temas dialogaram de forma pacífica, quando conversão não era 
confundida com proselitismo. Esta pesquisa é bibliográfica recorrendo a poucas 
autorias encontradas até então, principalmente sobre o tema da conversão e mais 
escasso ainda do ponto de vista do diálogo entre diaconia e conversão, sendo este 
um tabu, não apenas na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O 
resgate destas unidades separadas pela história pode auxiliar o atual contexto 
brasileiro religioso a se reinventar do ponto de vista de como pensar a continuidade 
de comunidades de fé para que atuem não visando membros e membras para seus 
templos e sim atuar pela vida nos diferentes sofrimentos que ela apresenta em seus 
múltiplos rostos esfacelados. 

Palavras-chave: Conversão; Diaconia; Novo Testamento; Antigo Testamento; 
Espiritualidade; Vida 

enbsp; 
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Nº: 5 

Título da documentação: Espiritualidade da Libertação: caminhos, desafios e 
sentido na atualidade  

Autor: Erika Gomes Duarte 

Instituição Financiadora: Instituição de origem: Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia  Instituição financiadora da pesquisa desenvolvida: a aluna recebe apoio 
financeiro da CAPES.  

Resumo:  
A Espiritualidade da Libertação, que nasceu no contexto latino-americano, é 
compreendida como acolhida da “vida segundo o Espírito de Cristo”. É uma 
espiritualidade que sinaliza para um sentido de integralidade, visto que ela se refere 
à totalidade da pessoa e da realidade. Ela é marcada pelo Reinocentrismo, elemento 
teológico que está ao centro da pregação e vivência de Jesus. Sendo assim, a 
Espiritualidade da Libertação tem o potencial de iluminar o cristão de hoje, pois ela 
se situa na profundidade espiritual humana e faz da realidade histórica, um lugar 
de experiência de Deus, no qual se faz a opção preferencial pelos pobres. Ela 
enfrenta diversos desafios para expressar tal potencial na atualidade, mas ao 
mesmo tempo, pode apontar para novos caminhos de equilíbrio e de esperança. 
Isto porque ela não se reduz ao espiritualismo estéril e nem ao materialismo ativista 
que também operam no momento presente e que podem vir a instrumentalizar o 
papel da Religião e do Estado. A Espiritualidade Libertadora inspira uma práxis 
cristã também libertadora, chamada a atuar não somente ao interno do ambiente 
eclesial, mas também na dimensão social e política. Uma práxis capaz de 
discernimento espiritual e social, segundo os critérios do seguimento de Jesus em 
meio a complexidade das relações entre as forças da sociedade no tempo atual.  

Palavras-chave: Espiritualidade; Libertação; Atualidade. 

enbsp; 

 

Nº: 6 

Título da documentação: Particularidades da(s) experiência(s) mística(s) de Sri 
Ramakrishna: discussão acerca da relevância do conceito prévio ante o fenômeno. 

Autor: Gustavo Gomes Zuma 

Resumo:  
A mística, enquanto fenômeno universal, encontra diferentes expressões em 
culturas, épocas e tradições religiosas diversas. Pesquisadores desta área 
defendem que não só os relatos pós-experiência mística são importantes para 
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compreensão deste fenômeno, mas que ditas experiências são moldadas por 
conceitos e vivências prévias do místico estudado. Steven T. Katz afirma que, se é 
verdade que as crenças moldam a experiência, a experiência também molda a 
crença. Sri Ramakrishna, um místico hindu do século XIX, tornou-se notável pela 
sua capacidade de alcançar os mais diversos estados místicos, seja através de 
experiências unitivas com divindades de diferentes tradições religiosas (mística 
teísta), seja pela completa absorção da consciência ao seu mundo interno, o que o 
levava à vivência de um estado de aniquilação individual e sem relação com 
nenhuma forma ou conceito de Deus (mística monística). Segundo relatos 
biográficos sobre o místico, o fato de ter sido exposto a determinados conceitos 
acerca de Deus em diferentes tradições espirituais, próprios à riqueza cultural e 
filosófico-religiosa hindu, e associado também à prática de disciplinas de variados 
caminhos ascéticos, foi possível que ele alcançasse uma diversidade de 
experiências místicas. Partindo da análise dos relatos das vivências deste místico, 
que apontam para uma fecunda possibilidade de diálogo inter-religioso, e tendo por 
base estudos de pesquisadores do fenômeno místico, pode-se perceber o papel 
fundamental exercido pela linguagem enquanto macro estrutura que dá suporte à 
experiência mística mas que, ao mesmo tempo, impõe como condição 
indispensável o seu próprio ultrapassamento para que ocorram ditas experiências.  

Palavras-chave: mística; linguagem; Sri Ramakrishna; diálogo inter-religioso 

enbsp; 

 

Nº: 7 

Título da documentação: Podem os extremos se tocar? Sobre possíveis 
interpolações entre a linguagem e a experiência religiosa  

Autor: Jonathan Menezes 

Resumo:  
Esta comunicação é uma tentativa de refletir sobre dois temas: a “experiência 
histórica sublime”, esposada por Frank Ankersmit, e a experiência religiosa. A 
experiência histórica é um dos temas da obra de Ankersmit; é um tipo raro e 
complexo de experiência, totalmente diferente das experiências (vivências) que 
temos em nosso cotidiano, ou da experiência no sentido empirista; pois pressupõe 
a possibilidade de o historiador estar em contato direto com um passado que já se 
foi há muito tempo. Por outro lado, há a experiência religiosa, que tem a ver com 
coisas sublimes e extraordinárias, como milagres teofanias ou epifanias, que 
podem acontecer na vida daqueles seres humanos que estão em busca de uma vida 
espiritual, e se veem, repentinamente, assombrados pelo Sagrado. Esse “assombro” 
é algo que místicos de diferentes eras, como João da Cruz e Teresa de Ávila, 
garantem ter experimentado. Contudo, mesmo os místicos – que estão mais 
próximos da tradição apofática que da catafática – tentaram encontrar palavras 
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para expressar sua experiência ou o caminho de sua relação com o divino, até 
mesmo de modo didático. Pode, porém, uma experiência sublime ser expressa em 
linguagem? Inversamente falando, há uma experiência que já não seja, em si 
mesma, linguisticamente constituída? Enquanto proponentes da virada-linguística 
no século XX disseram que não há experiência fora da linguagem, Ankersmit 
defende que “a experiência está onde a linguagem não está”. O que os estudiosos 
da experiência religiosa têm a aprender com a experiência histórica sublime? Essa 
pergunta é central aqui.  

Palavras-chave: Experiência religiosa; Experiência histórica; Mística; Linguagem; 
Ankersmit. 

enbsp; 

 

Nº: 8 

Título da documentação: Presente porque há de vir: Deus e mística no pensamento 
de Martin Heidegger 

Autor: José Reinaldo Felipe Martins Filho 

Instituição Financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Resumo:  
O presente trabalho toma como campo de investigação o pensamento de Martin 
Heidegger, considerado amplamente, desde os primeiros seminários oferecidos 
sobre teologia e religião, no início da década de 1920, em Freiburg, como debutante 
à investigação fenomenológica, até os textos emanados posteriormente à década 
de 1930, período em que a questão de Deus retornaria ao centro da produção do 
autor – quiçá, com incidência direta para se pensar a mística na 
contemporaneidade. Para isso, elege como hipótese que, embora na avalição de 
outros expoentes da fenomenologia Heidegger tenha relegado o problema de Deus 
para fora do alcance de suas intenções mais imediatas, concentrando-se na 
reestruturação da ontologia por uma perspectiva pré-conceitual, um exame mais 
detalhado de seu caminho filosófico pode revelar a importância com que esse tema 
sempre lhe compareceu, sobretudo como mote para uma concepção mais alargada 
do fenômeno religioso. Nesse sentido, além do que pode ser tomado 
especificamente da produção heideggeriana, entre as principais ressonâncias da 
discussão sobre Deus e mística em Heidegger detectamos sua influência numa 
gama de autores de diferentes campos das ciências humanas, particularmente no 
que se consolidou como Fenomenologia da Religião, mas também, e para além 
dessa seara, no constante diálogo com a Teologia, a Psicologia e a Antropologia.  
Em suma, o pensamento de Heidegger guarda importantes pistas para a 
compreensão do fenômeno religioso tal como se expressa atualmente, podendo 
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resultar em indicações altamente relevantes para a pesquisa especializada, 
sobretudo nas áreas de Teologia e Ciências da Religião. 

Palavras-chave: Deus; Mística; Fenomenologia; Martin Heidegger 

enbsp; 

 

Nº: 9 

Título da documentação: Martin Buber e a trajetória da experiência extática: um 
estudo de "Confissões Extáticas" 

Autor: Newton Aquiles von Zuben 

Resumo:  
Martin Buber inaugurou sua trajetória intelectual com um projeto de grande 
envergadura dedicado ao estudo do misticismo e em particular da mística 
hassidica. O objetivo  desta comunicação é apresentar o primeiro momento de uma 
longa trajetória do significado de “experiência extática”. Destacam-se três 
momentos: o primeiro, com a obra Confissões extáticas (1909); o segundo, na fase 
denominada  existencial, com a obra Daniel. Diálogos sobre a realização (1914); e 
o terceiro recebe sua forma acabada na obra mestra Eu e Tu de 1923, o momento 
do “encontro dialógico”. Pode-se constatar, nessa trajetória, uma força expressiva 
e analítica que sustenta o arcabouço de cada etapa: no período místico, a vivência 
(Erlebnis) extática era concebida como unidade, união; no período existencial, é a 
questão da realização. A viravolta de sentido ocorre posteriormente, na gestação 
de sua filosofia do diálogo cujos fundamentos foram revelados por Eu e Tu, afastou 
a ideia de unidade, passando a postular a nova atitude fecundada pela noção de 
entre (Zwieschen) no evento da relação dialógica entre um eu e um tu. No encontro 
com  o Tu eterno ocorre a vivência extática, não mais como unidade, mas como 
diálogo entre Deus e o homem. Pretendo criar um lugar de esclarecimento para 
apresentar, de modo sucinto, a trajetória desse fenômeno, limitando-a com a obra 
Confissões Extáticas .  

Palavras-chave: Experiência extática; unidade; Erlenis; relação dialógica. 

enbsp; 
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Nº: 10 

Título da documentação: A singularidade mística e espiritual de Margarida de 
Cortona e Ângela de Foligno 

Autor: Renato Kirchner 

Instituição Financiadora: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas) 

Resumo:  
Margarida de Cortona (1247-1297) e Ângela de Foligno (cerca de 1248-1309) 
ilustram o vigor espiritual das mulheres extáticas na Idade Média tardia. Margarida 
de Cortona é do tipo Madalena, uma pecadora convertida, cuja intensa penitência e 
amorosa devoção a Cristo repararam sua vida pecaminosa anterior e oferecem uma 
fonte de esperança e patrocínio aos pecadores. Na “Vida de Margarida”, escrita por 
seu confessor, Frei Giunta de Bevegnati, ela é apresentada como o modelo para os 
membros da Ordem Terceira.  Segundo Bernard McGinn, Ângela de Foligno é 
apresentada como uma das quatro “mulheres evangelistas” da mística do século 
XIII, a fim de ressaltar a estatura mística e espiritual ao lado de Hadewijch de 
Amberes, Matilde de Magdeburgo e Margarida Porete. Ângela havia nascido num 
meio relativamente abastado, tendo sido casada e teve filhos, até que experimentou 
a conversão por volta de 1285. Em 1288, ocasião em que toda sua família havia 
morrido, começou ela a despojar-se de todas as suas posses e a viver como 
penitente, sendo em seguida aceita na Ordem Terceira Franciscana por volta de 
1291. Presume-se que foi por volta de 1291 que Frei A. teria começado a escrever 
o “Memorial”. Em 1298, o texto de Frei A. foi submetido ao cardeal Tiago de Colonna 
e a oito franciscanos, os quais lhe deram sua aprovação. O objetivo da presente 
proposta de comunicação é apresentar inicialmente alguns elementos de duas 
místicas leigas da tradição franciscana do século XIII, a saber, Margarida de 
Cortona e Ângela de Foligno. 

Palavras-chave: Século XIII; Espiritualidade Franciscana; Ordem Terceira 
Franciscana; Margarida de Cortona; Ângela de Foligno. 

enbsp; 
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Nº: 11 

Título da documentação: RELIGIOSIDADE,  CULTURA E SISTEMAS SIMBÓLICOS  EM 
CAROÇO DE DENDÊ, DE MÃE BEATA DE YEMONJÁ 

Autor: Sávio Roberto Fonseca de Freitas 

Resumo:  
O tema da pesquisa se intitula Orixá didê: religiosidade, cultura e sistemas 
simbólicos em Caroço de Dendê, de Mãe Beata de Yemonjá, nome pelo qual é 
conhecida Beatriz Moreira Costa, nascida em Engenho Novo (Recôncavo Baiano), 
Bahia, em 20 de janeiro de 1931, radicando-se em Miguel Couto, Nova Iguaçu, Rio 
de Janeiro. Ialorixá do Ilê Omi Oju Aro (Casa das Águas dos Olhos de Oxossi), 
localizado no Rio de Janeiro, Mãe Beata, por volta de 1980, transformou-se em 
umas das mais celebradas personalidades do Candomblé no Rio de Janeiro, 
principalmente por manter viva na baixada fluminense toda uma tradição 
candomblística preservada por uma hierarquia de ensinamentos passados por Olga 
de Alaketo, mãe de santo de uma das casas de candomblé mais famosas de 
Salvador, na Bahia. Seguindo o ciclo natural da natureza, Mãe Beata se torna uma 
ancestral em 27 de maio de 2017, quando é convocada a viver em mundo muito 
melhor que o nosso. Nosso estudo se volta para refletir os contos de axé de Mãe 
Beata como um veículo de conexão com o sagrado. A ialorixá se apropria da força 
ancestral da palavra para fazer da literatura negrobrasileira de autoria feminina um 
ofertório de reflexões religiosas, culturais e simbólicas no âmbito de uma 
cartografia decolonial de matriz africana que atualiza as manifestações dos orixás 
no cotidiano brasileiro, fazendo-os permanecer vivos no fluxo do trânsito entre o 
céu (orum) e a terra (ayé).  

Palavras-chave: Religiosidades de matriz africana; Contos de axé; Mãe Beata de 
Yemojá. 

enbsp; 

 

Nº: 12 

Título da documentação: O dinamismo do amor eficaz e universal em Santa Teresa 
de Lisieux e na Fratelli Tutti  

Autor: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO 

Resumo:  
Aprofundar as maneiras de superação dos desafios de nosso tempo e contribuir 
com o desenvolvimento da espiritualidade é uma missão da teologia. Atualmente, 
percebemos movimentos de divisões oriundos do egocentrismo, da indiferença, da 
falta de sensibilidade com o bem comum.  Os conflitos hodiernos podem ser um 
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reflexo do ser humano interiormente e exteriormente dividido. Assim, se faz 
necessário o diálogo com o mundo que precisa de repostas não só ideais, mas 
concretas. Dentre estas soluções destaca-se o amor eficaz e universal presente 
tanto na espiritualidade de Santa Teresa de Lisieux como na Carta Encíclica Fratelli 
Tutti do Papa Francisco. Portanto, o objetivo desta comunicação é pôr em destaque 
a importância da espiritualidade de Teresa de Lisieux e da Fratelli Tutti para o nosso 
tempo, sobretudo no que tange a ciência do amor. E também, a demonstração do 
amor como caminho para a fraternidade, a amizade, o diálogo e a superação dos 
problemas sociais. A metodologia aplicada funda-se na pesquisa bibliográfica e 
análise das obras completas de Teresa de Lisieux e da Fratelli Tutti e seus 
comentadores. O resultado da pesquisa demonstra possíveis paralelismos 
existentes entre a espiritualidade da doutora do amor e a proposta trazida pela 
Encíclica de Francisco a todos os homens, de modo particular, no que envolve o 
chamado amor eficaz e universal. E conclui-se que o aprofundamento a respeito 
desta virtude - o amor - auxilia no desenvolvimento de uma espiritualidade 
integradora e no intercâmbio entre fé e a busca do bem social hoje.   

Palavras-chave: Amor; espiritualidade; Santa Teresa de Lisieux; diálogo; Fratelli 
Tutti 

enbsp; 

 
 



 



 

 


