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10.1 - CIÊNCIAS DA RELIGIÃO NO BRASIL 

A maioria dos programas acadêmicos na área são oferecidos por universidades com 

afiliação religiosa. Na estrutura educacional brasileira da educação básica, não é ensinada a 

disciplina ciências da religião. 

  

10.2 - LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL 

Desde a colonização, o Brasil era um País predominantemente católico, até a 

Constituição de 1824. Nesse período a Igreja Católica é subvencionada pelo Estado, a quem 

corroborava dando legitimidade aos chefes de Estado.  

 

Em 24/02/1891 é promulgada a primeira Constituição Republicana brasileira, inspirada 

nas constituições americanas, argentina e suíça.  A partir desse momento o Estado permite a 

liberdade religiosa, porém, as perseguições contra os protestantes e adeptos de outras religiões 

acontecem com muita freqüência e conivência de alguns agentes políticos. 



 

 

10.2 - LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL 

O quadro religioso brasileiro atual é de competição pluralista entre religiosidades as 

mais diversas.  

Nunca houve tanta liberdade religiosa no Brasil como agora. Nunca antes as religiões 

foram tão livres para se estabelecer, competir entre si e se propagar como agora. Mais de cem 

anos depois da separação entre o Estado brasileiro e a Igreja católica, o Brasil começa hoje a ver 

os efeitos dinamizadores que a liberdade de expressão religiosa tem trazido para o campo das 

religiosidades quando elas se põem em livre concorrência. 

  

10.3 - RELIGIÕES E IGREJAS DIANTE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

Constituição de 1988: "não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte." (art. 5°, § 2°).  Significa que, os direitos garantidos nos Tratados de Direitos Humanos 

ratificados pelo Brasil integram a relação de direitos constitucionalmente protegidos.  



 

 

10.3 - RELIGIÕES E IGREJAS DIANTE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião, 

prescrevendo que o Brasil é um país laico. Portanto, deve existir uma divisão muito acentuada 

entre o Estado e a Igreja (religiões em geral), não podendo existir nenhuma religião oficial, 

devendo, porém, o Estado prestar proteção e garantia ao livre exercício de todas as religiões. 

Não existe nenhum empecilho constitucional à participação de membros religiosos no 

Governo ou na vida pública. O que não pode haver é uma relação de dependência ou de 

aliança com a entidade religiosa à qual a pessoa está vinculada.  

Salienta-se que tal fato não impede as relações diplomáticas com o Estado do 

Vaticano: "porque aí ocorre relação de direito internacional entre dois Estados soberanos, não 

de dependência ou de aliança, que não pode ser feita." 

A liberdade de religião engloba, na verdade, três tipos distintos, porém 

intrinsecamente relacionados de liberdades: a liberdade de crença; a liberdade de culto; e a 

liberdade de organização religiosa. 



 

 

10.3 - RELIGIÕES E IGREJAS DIANTE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

A Constituição Federal, no artigo 5º, VI: estipula ser inviolável a liberdade de consciência 

e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e as suas liturgias. 

O inciso VII afirma ser assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência 

religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 

 

O inciso VII do artigo 5º, estipula que ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

O artigo 19, I, veda aos Estados, Municípios, à União e ao Distrito Federal o 

estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 

lei, a colaboração de interesse público. 



 

 

10.3 - RELIGIÕES E IGREJAS DIANTE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

O artigo 150, VI, "b", veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 

instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, salientando no parágrafo 4º do 

mesmo artigo que as vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 

mencionadas. 

 

O artigo 210 assevera que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais, salientando no parágrafo 1º que o ensino religioso, de 

matéria facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental. 



 

 

10.3 - RELIGIÕES E IGREJAS DIANTE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

O artigo 213 dispõe que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 

podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação 

e assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. Salientando 

ainda no parágrafo 1º que os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas 

de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem 

insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 

localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 

prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

 

O artigo 226, parágrafo 2º, assevera que o casamento religioso tem efeito civil, nos 

termos da lei. 



 

 

10.4 - RELIGIÃO E ESPAÇO PÚBLICO 

Dificilmente um governante procura um local religioso para pedir opiniões sobre 

questões que envolve a comunidade. Isso só ocorre em períodos eleitoreiros.  

  

10.5 - DIVERSIDADE CRISTÃ 

Mais que um país católico, o Brasil parece se tornar cada vez mais um país cristão. Em 

outras palavras, o recuo do catolicismo em território brasileiro não significa nem implica o recuo 

do cristianismo. A maior parte dos brasileiros que hoje abandona o catolicismo adere a outra 

ramificação do cristianismo.  

O catolicismo continua sendo a religião predominante, amplamente majoritária e 

culturalmente hegemônica.  

Em segundo lugar vem o protestantismo, dividido em suas vertentes: históricos, 

pentecostais, neo pentecostais, etc. 

  



 

 

11. - O PROTESTANTISMO NO BRASIL 

11.1 - PROTESTANTISMO DE IMIGRAÇÃO 

Sul do Brasil, início em 1824 – com a chegada dos imigrantes alemães de origem 

luterana. 

Os anglicanos, a partir de 1810, através da formação e serviços de capelanias. Os 

metodistas chegam pouco depois que os anglicanos. 

  

11.2 - PROTESTANTISMO DE CONVERSÃO 

Os outros ramos do protestantismo histórico, hoje existentes no Brasil, aqui chegaram 

com as missões: os presbiterianos, os metodistas, os batistas e os episcopais provenientes dos 

Estados Unidos. Trata-se de igrejas para cá trazidas e aqui implantadas pela palavra de 

pregadores e missionários enviados apenas com este fim: converter brasileiros. 

 



 

 

11. - O PROTESTANTISMO NO BRASIL 

11.3 - PENTECOSTALISMO 

Início do século XX. 1910, no Paraná e São Paulo, surge a Congregação Cristã no Brasil, 

de origem presbiteriana; em 1911, em Belém do Pará, surge a Assembléia de Deus, de origem 

batista.  

 

12 - RELIGIÕES NÃO CRISTÃS NO BRASIL 

Religiões de transe ou possessão = o espiritismo kardecista e o conjunto multifacetado 

das religiões afro-brasileiras, também denominadas religiões dos orixás.  

Religiões não cristãs com menor representação com relevância cultural =  o judaísmo, o 

islã, o budismo, o Hare Krishna, o xintoísmo e outros cultos vindos do Japão e da Coréia: Seicho-

No-Iê, Soka Gakkai, Igreja Messiânica, Perfect Liberty. 

Outras igrejas ‘para-cristãs’= os mórmons, os adventistas, as Testemunhas de Jeová, a 

Ciência Cristã, o Racionalismo Cristão. 

  



 

 

13. - RELIGIÃO CRISTÃ E POLÍTICA 

É legitimo que líderes religiosos manifestem seus votos, mas o perigo é quando esses 

líderes transformam a religião em bandeira política, fugindo do verdadeiro sentido e missão da 

religião, principalmente os cristão, no nosso caso. A política e a religião relacionam-se apenas 

por aspectos externos. O estado brasileiro é laico, ou seja, dissociado da religião.  

 

13.1 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE POLÍTICA E RELIGIÃO  

Segundo o pensamento Ocidental, a religião praticada majoritariamente pelos cristãos é 

de tipo racional. Isto é, os ocidentais separam facilmente a fé do fundamentalismo. Para os 

cristãos, uma coisa é a fé, a sua crença em Deus; outra coisa, bem diferente, é a vida quotidiana. 

E a Política insere-se nesta categoria. A grande diferença que notamos, no nosso tempo, entre os 

povos cristãos e islâmicos: Aqueles sabem separar a vida sagrada da vida profana, defendendo, 

por isso, estados laicos; estes não são capazes de separar o que não é unificável e defendem 

estados religiosos, onde tudo se confunde. É a cultura dos povos. (António Pinela, Reflexões, Abril de 2003). 

  



 

 

13. - RELIGIÃO CRISTÃ E POLÍTICA 

13.2 - POLÍTICA E RELIGIÃO: SEPARADOS, MAS ALIADOS  

Texto de  - Patrus Ananias  em 24/07/2009 em http://www.mds.gov.br/noticias/artigo-

politica-e-religiao-separados-mas-aliados-patrus-ananias 

 

Na vida pública, encontramos muitos exemplos de religiosos que unificaram a 

espiritualidade e a política. Homens que vivenciaram as experiências místicas sem perder de 

vista o compromisso com o mundo dos homens e também enriqueceram o mundo dos homens 

com os ensinamentos da transcendência. 

 

A Igreja separa-se do Estado para que não submeta as questões plurais das relações 

sociais a leis eternas. Mas não podemos nos esquecer que as vontades dos homens que 

governam e decidem os futuros do mundo carecem de referências éticas e morais, dois 

grandes temas das questões religiosas. 



 

 

13. - RELIGIÃO CRISTÃ E POLÍTICA 

13.3 - POLÍTICA E RELIGIÃO. QUAL A FRONTEIRA? 

 

O que estamos assistindo aqui no Brasil, talvez em os outros países do mundo, é um 

desvirtuamento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, no que concerne a ser a detentora do 

poder espiritual provindo do alto. Entendo que ministros de confissão religiosa seja ela qual for, 

tem o direito de pleitearem cargos públicos enquanto cidadãos, não enquanto ministros e 

dirigentes de igrejas ocupando púlpitos.  

 

Moisés foi legislador/administrador e Arão e os levitas os que exerciam o poder 

sacerdotal. Samuel era o oráculo (profeta) de Deus, Saul o administrador da nação enquanto 

Estado. Inclusive Saul foi destituído porque entendeu que sendo rei (político) poderia imiscuir-se 

nas coisas espirituais (I Samuel 13.8,14). 



 

 

13. - RELIGIÃO CRISTÃ E POLÍTICA 

 

13.4 - A IGREJA NÃO SABE A FORÇA QUE TEM! 

 

A Igreja enquanto Instituição religiosa poderia reivindicar dos poderes públicos muito 

mais do que geralmente o faz, diante do número de pessoas que ela tem capacidade de reunir 

em torno de uma causa. Muitos falam: a nossa Igreja não sabe a força que tem! Realmente, 

partindo do princípio democrático de que 1% do eleitorado, através de abaixo assinado, pode 

propor projetos de lei (Cf. Lei 9709/98), a exemplo do que recentemente aconteceu com o 

abaixo assinado contra a corrupção eleitoral, do qual surgiu a lei nº 9840/99, muitas mudanças 

importantes podem acontecer mediante a mobilização popular, em torno de abaixo assinados e 

outras iniciativas, a partir de uma Igreja ou da articulação de igrejas, religiões e outras 

organizações da sociedade. 

 



 

 

14. - AS RELIGIÕES E AS CULTURAS  

Se persistir a tendência atual de conversão religiosa, como visto no Brasil, toda a 

América Latina culturalmente católica, num futuro não distante, se tornará culturalmente 

evangélica.  

Uma América Latina de maioria religiosamente evangélica — se tal mudança viesse a se 

concretizar — seria culturalmente evangélica?  

A cultura global é marcada por diferenças de religião.  

A religião, nesses termos, limita, restringe, exemplo: Numa cultura mundial de 

juventude, hoje, quatro elementos ocupam certamente lugar proeminente: sexo, drogas, rock-

and-roll e internet.  

A cultura dos jovens evangélicos se contrapõe: eles constroem redes sociais, internet, 

tem preferências por gêneros e estilos musicais, usam roupas da moda, visitam lojas de grifes, 

comem em fast-food, não se interessam pelos limites estéticos impostos pelos jovens não 

religiosos, não se apegam a cultura cultura mundial, mas aos valores ensinados por sua religião. 



Phillips Brooks (texto adaptado): 

Atualmente, mais que nunca, as pessoas questionam se o cristianismo é, de fato, a 

verdadeira religião que traz a salvação e paz ao mundo.  

Nós, os cristãos, temos a obrigação de dar-lhes a resposta a essa pergunta. Devemos 

declarar incondicionalmente que: o cristianismo, a fé cristã, a humanidade cristã pode fazer pelo 

mundo aquilo que ele necessita. 

Você pergunta: “O que eu posso fazer?” 

Você pode formar uma vida cristã. Você pode fazer com que sua vida seja tão fiel em 

cada obrigação, tão pronta para cada serviço, tão determinada a não cometer nenhum pecado, 

que a grande Igreja cristã se tornará mais forte por você representá-la. E, dessa forma, o 

problema do mundo será respondido, trazendo, na certa, uma grande paz sobre esta fase pobre 

e perplexa de nossa humanidade, quando esta observar a verdadeira beleza do Cristianismo. 

 
"Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo 

inteiro.“ Atos 13.47b (NTLH) 
 

“serão minhas testemunhas ... até nos lugares mais distantes da terra.” Atos 1.8 (NTLH) 


